
Meninas

poderosas
No vácuo deixado
pelo fim da equipe
masculina de futsal,
o time feminino

promete se destacar
em 2011, embora
apenas '30% do
atual elenco vá
permanecer em

Jaraguá.

Página13

Edi deduplicaçãoda
BR-280 ficapara fevereiro

Alterações no documento podem ser definidas no dia 11 de janeiro,
pelo Dnit, em Brasília. A divulgação da nova data significa mais atraso

no cronograma. Não há previsão para o início das obras.
Página 8

EDUARDO MONTECINO

Enquanto a burocrada atrapalha o projeto de duplicação da BR-280, os usuários da rodovia convivem diariamente com o perigo
'''' flU 1 __'O " ;.,418112 * ri
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Alerta: animais
perigosos à solta
Captura de cobras em
Massaranduba aumenta
70%. Bombeiros dão
dicas de prevenção
para quem encontrar

uma serpente. Página 16

precisam usar a

MaxWilhem
sofrem com o

estado lastimável
das ca1çadas.
Página 12

....... �QA
: GON�VES

luto nos meios
de comunicação
Foi sepultado,
ontem, Aryberto Léo
Bartuscheck, fundador
e diretor da rádio
Studio FM. Aos 69
anos, ele deixou esposa
e dois filhos. Página 5

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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FUnd��O do I
partido "'Nazista ii

No dia 5 de janeiro de 1919, é fundado
o "Comitê livre para uma paz dos traba
lhadores alemães". Liderado inicialmen
te por Anton Drexler, Dietrich Eckhart e
Gottfried Feder, o incipiente partido Na
cional-Socialista era só mais um entre os

vários partidos insurgentes que nasciam
sob a republica deWeimar.

Considerada pelas forças armadas
como urna potencial ameaça, e possível

. abrigo para espiões soviéticos, tomou-se a

decisão de inserirum soldado para avaliar
o risco oferecido pelos nazistas. O solda
do em questão foiAdolfHitler. Fascinado
com os ideais do partido, Hitler tornou-se
militante, e rapidamente, orador e líder
do movimento nazista. Em 1920, sob a li

derança de Hitler, o partido publicou urn
manifesto de 25 itens, que iam da nacio

nalização das empresas e reforma agrária,
até a unificação de todos os estados "ger
mânicos" e a expulsão de todos os judeus
daAlemanha.

Até 1933, o partido Nacional-Socialista
tinha mais voz do que influência. Com a

indicação de Hitler para Chanceler (o que
equivalia na época ao primeiro-ministro),
-e a morte do presidente Paul von Hinden

burg, caía a falida república de Weimar, e'

começava a tomar forma o "terceiro Reich".
Em 1939, a Alemanha nazista invade a

Bélgica, o que dá inicio a segunda guerra
mundial. Com toda a economia voltada

para a guerra, em 1942 é implementada "a

solução final" : O extermínio emmassa dos
judeus europeus, o Holocausto, que "elimi- f'

nou" entre 5 e 7milhões de judeus, além de
outros 4milhões de "indesejáveis".

08 S

Calçamento
Na edição do dia 10 de janeiro
de 1976, o. jornal O Correio do
Povo noticiava os trabalhos de

calçamento da Rua Procópio
Gomes de Oliveira. As obras
eram parte do projeto
de revitalização para o

aniversário de 100 anos de

Iaraguá do Sul.
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Turul, a ave sacra

dos magyares
Dentro das lendas do povo Magyar da

Hungria, o pássaro Turul é um dos seres mais

importantes para o seu mito de criação. Com
seu ninho no topo da árvore da vida, assumin
do a forma de um falcão gigantesco, o Turul é
um "mensageiro divino", surgindo para guiar o
povo Húngaro.

Duas dessas aparições teriam moldado o

destino dos Húngaros: a primeira, para Eme
se, esposa de Ügyek (descendente de Atila),
que sonhou com a ave lhe impregnando, e

partindo rumo oeste, simbolizando que seu

filho seria o primeiro de uma linhagem de lí
deres, e a segunda, para urn líder Magyar, que
sonhou com o Turul salvando seu povo e seus

cavalos do ataque de águias gigantes, e lhe

guiando para oeste, indicando que os magya
res deveriammigrar para novas terras.

Quando os magyares migraram para oes

te, visões do Turullhes indicavam o caminho,
para a região onde hoje é a Hungria. Em he
ráldica, o Turul representa a linhagem real dos
Hunos, descendendo deAtila e do rei Nímrod,
o primeiro rei da terra.

o pássaro Turul é frequentemente representado trajando a

coroa de Átila e portando a espada flamejante de Deus.

PELO MUNDO

'1 8

luz Vermelha
João Acácio Pereira da Costa, o bandi

do da luz vermelha, é assassinado no dia
5 de janeiro, em Joinville, Santa Catarina,
a tiros de espingarda após ser expulso da
casa do tio e brigar com o pescador Nel
son Pinzegher, que lhe deu abrigo. Após o

embate, foi baleado na cabeça e morreu

no local. Pinzegher foi absolvido em 2004.

,"�

Terrorismo
1 a

Desastre ambiental
Morre assassinado o militante pales

tinoYahyaAyyash, do Hamas, alvo de urn
atentado das forças especiais israelen
ses. Ayyashmorreu ao atender o celular,
que havia sido alterado com urna carga
explosiva, detonada após a identificação.
Aoperação ocorreu poucos dias antes das
eleições do congresso palestino.

O navio petroleiro MV Braer colide
na costa das ilhas Shetland, Escócia,
derramando 84.700 toneladas de óleo
bruto. O derramamento do Braer foi o
maior desastre ambiental da costa da
Escócia, embora os danos ambientais
tenham sido inferiores ao esperado, e
rapidamente controlados.

E'� 19\00, o. imigraHte alemãõ'fahanne� Otto Augus� thiédtl(e abriu üniâ!:pequenáfa15rica de' :::

refrescos e limonadas ou gasosa, a cerca de 5 km do porto de canoas. Como os recursos eram

escassos, a produção não passava de 10 dúzias de garrafinhas por semana, distribuídas via
c,arrQcinha, nasl(�giºes orde hoje ficamJaraguá do-Sul e Gu�ramirim",E� ,1912., tríUJ�eeriu
a fábrica de Itapocu-Hansa para a atual rua Joinville, onde posteriormente operaria aMax
Wilhelm S.A. Com a entrada daMaxWilhelm e da Braatz no mercado de refrescos, a pequena
empresa de Thiedtke entrouno prejuízo,�, em 1925, Thiedtke vendeu a empresa aMoritz M�

�
. ri, Wilh�lm. Com o :mm da fabFica/ ele de�lçou -se aQ,con�ertoe centecção "de guarda-chuvas.

. ...

Broca de dentista
Em 1875, a primeira broca dental elétrica foi
patenteada por George Green. Antes da criação de
Green, pacientes sofriam não com o zumbido, mas
com brocas manuais, pneumáticas, ou motorizadas.
As primeiras brocas, manuais, datam de 9000 A.C.

ARQUIVO HISTÓRICO

, . )
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EDITORIAL

o exemplo do Rio

Ogoverno
do Rio de Janeiro não

está se destacando apenas pelo
combate, bem-sucedido, ao

estado paralelo que o tráfico
havia montado na capital; estratégia
que serve de exemplo para o país. Uma
outra iniciativa, desta vez da Secretaria
de Educação, seria muito bem-vinda
a Santa Catarina e às outras unidades
da federação. O programa de metas

da pasta carioca, dentre outras ini

ciativas, pretende acabar com o apa
drinhamento político na escolha dos
diretores das escolas estaduais flumi
nenses. O mesmo vale para as coorde
nadorias regionais de educação. Caso
o intento tenha sucesso, será um mar

co na administração escolar estatal.

Em Santa Catarina, há mais de 1.300
escolas estaduais, situadas em todos
os cantos do Estado, o que confere ao

secretário de Educação e ao gerente de
área poderes só menores do que os do

governador. Não por acaso, é uma das
secretarias mais cobiçadas a cada tro
ca de governo. E o critério político de
escolha causa uma grave distorção: va
loriza a legenda e as ligações partidá
rias do indicado em detrimento de sua

capacidade intelectual e técnica. Na
onda de reformas que vem anuncian

do, o governador Raimundo Colombo
- que nomeou um político como se

cretário de Educação - poderia consi
derar a ideia. Receberia elogios e agra
decimentos por toda Santa Catarina.

CHARGE

EAGUEL.A,
A Ne:TA

I
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PONTO DE VISTA

",SÁgADO

vida pública traz consigo
enorme responsabili
dade; por isso, se espera
que cada representante

do povo seja capaz de refletir e as
similar os legítimos anseios da so
ciedade, conduzindo-se como tal.

Se de um lado o marketing e

a publicidade chamam a atenção
do eleitor para o exercício do voto
consciente, de outro, deixam de
incentivar o cidadão a continuar

participando ativamente da vida

pública no transcurso dos man

datos' pois esta é a mola propul
sora do progresso democrático
de uma coletividade. E a ausên
cia do cidadão, notadamente no

Parlamento municipal, via de

regra redunda em desaponta-

o vereador
mentos, em vergonha, beirando

. mesmo o rancor pela falta de

compromisso com as promes
sas de campanha daqueles que
outrora se intitulavam "voz das
ruas, representantes do povo",
quando não pela postura imoral
e traidora que muitos passam a

ter tão logo o glamour do cargo
seja incorporado e o eleitor se

acomode omissivamente.
De uma forma simplista, é im

perioso aduzir no âmbito da dis
cussão que o Vereador deveria ser

a voz publica de cada cidadão! Por
ser o outorgado de poderes deci

sórios, muito mais do que legis
lar, representar e fiscalizar, o Par
lamentar deve estar imbuído de
conceitos éticos emorais inafastá- ,

Romeo Piazera
Júnior, advogado
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O domingo da paz
notícia que passou sem grande re

percussão, com título "O dia mais
monótono do século XX", real
mente não despertaria a mínima

atenção. Pesquisa, divulgada pelo jornal in
glês "The Sun", pela análise de 300 milhões
de fatos ocorridos durante o século passa
do, houve um dia, que praticamente'nada
de importante ou relevante pudesse ser no
tícia: dia 11 de abril de 1954, um domingo.
Apenas três fatos inexpressíveis pela ótica
mundial ocorreram: eleições gerais lia Bél

gica, morte de um desconhecido jogador de
futebol e o nascimento de Abdullah Atalar,
turco especialista em ondas eletrônicas.

O século 20 foi varrido por duas guerras
mundiais, na Coréia, no Vietnã, dos seis dias
em Israel; criação dos aviões, automóveis,
telefones, televisão, cinema, fibras óticas,
antibióticos; a varíola e a poliomielite foram

extintas; cataclismas, acidentes, bombas atô
micas, aparições de Fátima; espetaculares
e fantásticas descobertas no terreno cientí

fico; exploração espacial, grandes eventos

esportivos, internet, viagem à lua, telescópio
espacial... Precisaríamos muitos terabytes de
HD na tecnologia atual para registrar todos os
eventos daquele período.

Tudo isto foi registrado' dia a dia para
história, através dos meios da época prin
cipalmente por impressão de' textos e meio

magnético das imagens pelo vídeo, cinema

e televisão. Estas são as marcas das pegadas
do homem neste planeta. Houvemomentos
cruciais onde grandes agências de notícias
entrarem em, dilema de qual deveriam ser

divulgadas, pelo número de fatos ocorridos
num mesmo dia.

A notícia sobre o dia (11/04/1954) saiu
como um fato vazio de conteúdo, sem qual
quer. interesse, monótono. Vivemos uma

sociedade ávida por novidades, pelo show,
pelo espetáculo, pelo inusitado, pelo novo,

pelo inesperado, pelo extraordinário, numa
escala louca e sem fim. Vivemos a cultura
do espetacular, descartável bem descrito
em "O Império do Efêmero". Todos buscam

.

a próxima "novidade", se for negativa, dá
mais audiência, pois, nela, afloram os som

brios subterrâneos da psiquê humana.
Cientistas da Universidade de Cambrid

ge' na Inglaterra, diante daquela pesquisa
elegeram como o diamais monótono do sé
culo 20. Para nós também se parecia como

monótona quando abaixo nos deparamos
com a linda manifestação de um jovem in
ternauta assim sintetizada: "O diamais mo
nótono é quando estou longe de meu amos.
Neuzinha eu te amo!".

Depois dessa, talvez fosse mais suges
tivo dizer: aquele domingo foi o dia que o

planeta respirou um momento de paz.

Sergio Sebo/d, economista eprofessor

veis do exercício de seu mandato,
sob qualquer hipótese. Namesma
linha de raciocínio, deve ter co

nhecimento das implicações le

gais oriundas do descumprimento
e .inobservãncia de tais preceitos,
assumindo de modo efetivo a con

dição de agente público, tomando
para si as mesmas responsabili
dades e conseqüências (inclusive
a cassação do mandato) que fre-

,

qüentemente externam em tom

moralista, fiscalizador, de justiça
e retidão absoluta quando diante
de irregularidades praticadas por
outros Poderes.

Assim, preceitua a lei, para to

dos, inclusive .aos Vereadores, que
"os agentes públicos devem exercer

suas atividades com honestidade,

lealdade, isenção e ética, visando
à realização do interesse público e

do bem comum, sendo-lhe vedado

aproveitar-se de suaposição funcio
nal transitória para obter vantagens
pessoais ou beneficiar terceiros."

E, na medida em que o gestor
público, traindo o dever de leal
dade institucional e rigorosa obe
diência aos princípios que regem
a administração pública e valores

supremos do Estado, pratica uma
infração político-administrativa
ou ato de improbidade de natu

reza grave pela dimensão do dano
ao erário ou enriquecimento ilí

cito, com repercussão no seio da
sociedade, acaba por lesar a pró
pria ordem pública. Gera o natural
sentimento de descrédito, abala

a confiança e o respeito que deve

imperar em relação às instituições
e seus agentes públicos, além de
alimentar um nefasto sentimento
de impunidade. Porquanto, con
clusivamente, só com a voz das
ruas ecoando dentro de todos os

espaços e, em especial, dentro das
Câmaras de Vereadores, é que va

mos avançar rumo aUJIla socieda
de mais justa e perfeita!

Para tanto, imprescindível
que o cidadão participe ativa
mente da vida parlamentar, su
'gerindo, opinando e, principal
mente, fiscalizando a atividade

daqueles que nos representam,
dando ciência ao povo, único ca

paz de promover as devidas mu-
I

danças nos quadros da política!
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Amarildo Sarti e Isair Moser começaram o mandato na oposição e aderiram ao governo no final de 2010

COMPOSiÇÃO
Prefeitura tem
.. ,

.

UlaJ.ona apos
distribuir cargos
Governo deverá prevalecer nas
votações da Câmara em 2011
JARAGUÁ DO SUL originalmente governistas,

AdemarWinter e a bancada do
Há seis meses, a prefeita
CecRia Konell (DEM) esteve
próxima de uma cassação
de mandato, por conta
das investigações
da CP do Retis. .

..... relatório final pedia o afas
tamento da prefeita e eram

precisos oito votos (dois ter-
'

..... ços) para ser aprovado em

plenário. A Oposição calculava os

oito votos, mesmo com a possibi
lidade de LorivalDemathê (pMDB)
fechar com o governo. Havia a

expectativa que Ademar Wmter
(PSDB) estivesse junto com o G-8.

A CP do Refis acabou anulada

pela Justiça e foi a última vez que
Cecília Konell passou por gran
des dificuldades no Legislativo.
Desde então, o governo iniciou
uma operação para virar o jogo
na Casa e o resultado foi positivo.
A base aliada deverá ter a maio-

DEM, a base aliada trouxe, no
mês de setembro, o PV para o

governo, colocando o presiden
te da sigla, Adilson Macário, na
diretoria do Procon. Em segui
da, o servidor público André
Cleber de Melo (sem partido)
foi indicado, pelos verdes, para
a Secretaria de Agricultura .

A aproximação com o PR veio
com a indicação do ex-vereador
Afonso Piazera para o Codejas. O ,

partido ainda viu um aliado do
vereador Isair Maser, Bonifácio
Formigari, assumir o Samae, au
tarquia onde Maser trabalhou na
gestão anterior.

Com a adesão de PR e pv, a base
aliada passou a ter cinco integran
tes declarados e conta, ainda, com
a boa vontade de Lorival Demathê,
ultrapassando, assim, a oposição,
que terá quatro votos garantidos
em 20110, pois Jaime Negherbon
(pMDB) será o presidente da Casa.

ria na Câmara este ano, algo iné-
dito no mandato de Cecília. - Giovanni Ramos

Além dos três vereadores giovanni@ocorreiodopovo.com.br
,

,

.,

será decisivo,
Muitos projetos polêmi

cos que tramitarem na Câ
..20II pQderãQ sers

decidíde
.

pelej" F�Yl'J:�B. j (j
partido terá o presidente d�
Casa, Jaime Negherbon, que
tem o voto deminervaem caso

de empate emais a postura de
LorivalDemathê (PMDB), que,
apesar de ser eleito pela opos�- .

·

ção, gatérpte, que at;:ua oe fot�
ma independente na Câmara.

)

Loli, como é conhecido, votou
com o governo em vários

projetos polêmicos esse ano

e foi o responsável pela 'en
trada da base aliada na Mesa
Diretora. "Eu voto conforme
os desejos da cómunídade'do
meu bairro, pelo qual eu fui
eleito", comenta.

Eu voto conforme
os desejos da
comunidade do
meu bairro, pelo
q�al eu (ui el�jto
"

1()�1Y,�1. qéM�THê: L,

,(PMDB), veREADOR

"

Quanto a Demathê, Possamai
já considera um aliado. "Ele sem

pre teve uma boa relação com o

governo. Algumas vezes, votou

contra a gente porque fazia parte
de um acordo formado pela opo
sição. Mas sempre agiu demanei
ra correta na Câmara, votando a

favor da cidade", conta.
Um dos líderes da oposição,

Jean Leutprecht (pC do B) lembra
queosvereadores queaderiramao

governo já fizeram duras críticas à

administração, principalmente no
primeiro ano de mandato. Para

ele, o desenho pode mudar, nova
mente, a partir de 2011, por causa

Demathê transita entre o

governo e a oposição

OPOSlçAo AINDA TORCE PARA IDA DE LOLl À SDR

Governo acha normal a mudança
A adesão de PR e PV à situ

ação, mais a atuação de Lorival
Demathê (PMDB), são fatos
considerados "normais" pelo
líder do governo, Ademar Pos
samai (DEM). Ele vê com natu

ralidade o aumento da base nos
últimos meses de 2010.

liA adesão é um processo na
tural. É difícil um governo ficar
os quatro anos com tão pouca
gente no Legislativo. Vários fato
res entram em jogo nessa situa

ção: o crescimento dos partidos,
o interesse do vereador em aten
der os pleitos de sua base eleito-

,
ral, são exemplos", comenta.

das eleições do ano seguinte:
liA partir do momento que

as alianças são montadas, au
menta a pressão dos partidos. E
a população também vai olhar

para os vereadores e ver quem é

quem no processo", explica.
Nos bastidores, a oposição

torce pela indicação de Dema
thê para a Secretaria Regional,
possibilidade cada vez mais re
mota e que não contará com o

apoio do DEM. A expectativa é

que o suplente, Hideraldo Col
le, alinhe-se com a maioria do
PMDB, contrária ao governo.
Assim, o G-6 seria reconstruído.

.
"

Vereador Adernar Possamai considera a adesão de PVe PR ao governo como um processo natural
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o PT privatiza
O Instituto Teotônio Vilela,
órgão de estudos ligado ao
PSDB nacional, fez um alerta

importante. Em sua primeira
análise de conjuntura de 2011,
explicitou a contradição do
governoDilmaRousseff, que
anunciou a intenção deprivatizar
os aeroportos do país. Sem
entrar nomérito da iniciativa,
fica evidente que o discurso de
campanhafoi rasgado.Mas não só
isso. Omodelo a seradotado - cujo

\

processo se iniciará pormeio da

edição de umaMedidaProvisória
- segue exatamentea mesma linha
da propostafeita porJoséSerra
durantea campanha eleitoral.
Ideia quefoi bombardeada pelo
PTeporDilma, que acusavam
o tucano de privatista.A certa

altura de uma nota lançada pelo
rrv, lê-se o seguinte: "tanto Lula
comoDilma repetempráticas do
PTaofazer no governo aquilo
que antes criticavam, namaioria
das vezes porpuro oportunismo
e conveniência político-eleitoral."
A propósito: não chega a ser
novidade oPTadotar o modelo

de concessão à iniciativa privada.
Para quem não lembra, aBR-101
Nortefoi duplicada no governo
deFernandoHenrique Cardoso
e concedida a uma empresa
espanhola na gestão deLula. Os
espanhóisfincaram praças de

pedágio no território catarinense
e a contrapartida que se vê é um
deboche. Pagamos para usar
uma estrada completamente
congestionada, malsinalizada e

esburacada. Se o único caminho
era privatizar, pelo menos a tal
empresa deteria terassumido
compromissos, como a construção
de uma terceira pista de cada
lado da rodovia. Ou vão alegar
quefalta dinheiro, com milhares
de veículos atravessando as

quatro praças diariamente?
Esta situação constitui-se num
verdadeiro escândalo. Em tempo:
que privatizem os aeroportos, mas
não se esqueçam de incluir uma
cláusula de "melhoria, reforma e

ampliação"a cargo das empresas
que assumirem os terminais e que,
certamente, vão auferir lucros
auspiciosos com o negócio.

Incógnita
Qual vai ser o tratamento dispensado a Santa Catarina pelo governo
federal? Os três senadores são considerados de oposição ao PT e à
atual inquilina do Planalto; e amaior bancada federal do Estado, a do
PMDB (que elegeu o vice-presidente), já admite publicamente o racha
e o fim da tríplice aliança. Se, com Ideli Salvatti na condição de líder do

governo, já passamos àmíngua, o quadro é pouco animador em relação
ao recebimento de recursos e investimentos apoiados por Brasília.

r

SDR
Agoranomeado como secretário interino,UoTíroní
interrompeuumapescarianapraia,ontem,para atender,
via celular,ocolunistaSatisfeito coma indicaçãode seu
nomeparacontinuaràfrentedapasta, tio tambémusou

acautelaDissequeprimeiro oPSDB precisagarantir o
espaçoparadepoisdefinironome. iiMasa indicação foi
muitobem-vinda, claro," comemorou.

Gentleman
No seu primeiro dia de trabalho,
Raimundo Colombo saía de uma reunião

para outra quando percebeu o aglomero
de jornalistas e decidiu, ali, na hora: "Ah,
vocês têm horário, né (para fechamento
das edições)? Então, vamos fazer (as
entrevistas) já." Belíssimo exemplo para a

classe política. E vem de cima.

DIVULGAÇÃO

os 27 anos, a ex-míss Marcela Temer,
vice-primeira-dama do Brasil, lide
ava, ontem, o lfe�nding Topics Bra

do lwitter.

iálog
As próxi.mas duas
semanas, O governador
usará para defiuir os
titulares <L1S SDRs
e também os cargos de

segundo e terceiro

escalões, engenharia
dasmais complexas.

� Anúncios e nomeações
tJC"dID para ()mês seguinte,

ALÔkALÔ • Eduardo Pinho
Moreira ligou para Jaime

Negherbon, parabenizando
o correligionário pela eleição
à presidência da Câmara de

Iaraguá do Sul.

PELA IMPRENSA· LiaTironi
ficou sabendo pelo Correio do
Povo de sua indicação para
continuar à frente da SDR.

Data
BRIGA DE FOICE- De um
interlocutor que já viu pelo
menos quatro posses em
Brasília: "esta disputa por
cargos é amais acirrada. A
fome do PMDB é grande."

Raimundo Colombo só vai
nomear os 36 secretários

regionais em fevereiro. Por
.

ora, os atuais permanecem
interinamente na função.
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Quem tem experiência com
cachorros sabe que, na

.

maior parte das vezes, os
bichinhos preferem se isolar
quando percebem que estão
em seus últimos dias.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
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lista de marketíng. O que mais
causou preocupação não foi a
febre - além dos tremores, os

dois olhos do cãozinho haviam
sido perfurados de forma quase
irrecuperável. As pernas, assim
como o tronco do animal, aca
baram ficando fracas por cau
sa de uma fratura que pode ter

sido causada por pauladas ou

pedradas.

"Levamos ao veterinário e a

conclusão foi mesmo de maus

tratos", confirma Isolete. "Não
entendemos porque. É um cão
zinho de rua, já estava velhinho,
e mesmo que ele estivesse pedin
do comida ou remexendo sacos

de lixo para sobreviver, a violên
cia é injustificável", defende.

PREVISÃO DO TEMPO

',III f ':::::i'"I s:�':::::II

Cãomorre apósmaus tratos
Profissionais ainda tentaram salvar a vida de Brad, mas ele morreu no· começo da noite

-- sse costume quase salvou .

a vida a vida de Brad, um
animal da raça fox paulisti

..._nha. Até ontem, no final da
tarde, ele estava vivo, mas morreu
em função da violência a que foi
submetido. Na semana anterior
ao Natal, o cão procurou, com di
ficuldade, um dos cantos de uma

construção para encontrar abri

go. A aparência do animal acabou
chamando a atenção dos traba
lhadores do local, que entraram

em contato com IsoleteMais, uma
das voluntárias da Ajapra, para
buscar orientação.

"Ele estava tremendo muito,
parecia com febre, e o pedreito
que me ligou pediu para levá
lo a uma clínica", conta a ana-

Até o meio dia de ontem,
Brad passava por tratamento no

Consultório Veterinário Amiza
de. "Um olho é irrecuperável,
mas com o outro ele provavel
mente enxerga alguns vultos.
As fraturas, no entanto, fazem
com que ele não consiga nem

ficar em pé sozinho", contou a

veterinária Daniela Brecht an
tes da morte do animal. A ideia'
dos voluntários era encaminhar

.
Brad para adoção assim que ele
se recuperasse, mas ele não re

sistiu à crueldade a qual foi ví
tima.
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Brad estava passando por tratamento e até mostrava sinais de
melhora antes de perder a vida em função dos maus tratos

IE�V�PE TUBA,

Sensação térmica �

deve ser agradável
As temperaturas em SC du

rante a semana, combinadas
com as chuvas, não devem cau

sar desconfortos esta serriana,
seja pelo frio ou pelo calor. A

exceção é o litoral, onde o calor
deve ser levemente desagradável:'

\

Nuvens. pesadas e chuva,
espeeelmente no litoral.
Temperatura elevada e. ar

abafado. Ventos fracos
com r&jadas moderadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 200e
MÁ)(: 300e

QUINTA
MíN: 19°e
MÁ)(: 33°e

SEXTA

MíN: 22°C'
MÁ)(: 26°C

SÁBADO
MíN: 22°e
MÁ)(: 29°C

BHUV

Tarde chuvosa
ao redor do estado
A previsão é de chuva por todo

o litoral e pela região central de
Santa Catarina. Na maioria dos

municípios afetados, chuvas de
vem vir acompanhadas de trovoa
das. Tendência é que precipitação
aumente ao longo da semana.

Ensolal'ado Pal'Gialmente Nuhlado !nslá1fel
Nublalll.l

- . .

_, • .., " � lIt. '" -. fJ. 6: c )I. ia. ......•:. li :0;, 'lo .01 .Jt _ • "" � .Á " .. iL 41 :i _ .J. JL-.l >I. ".i !OI. :0...11 i Q, s.·� II li 'I � !1.sa. a.� .. io It. .I .. li. , "ã »...,1t. 'Il .. 1.1
�

.. � .AiI�" � \. .. j. j

"" '"
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JARAGUÁ DO SUL

A decisão do novo

secretário da Fazenda do
Estado, Ubiratan Rezende,
de suspender o Pró
Emprego por 120 dias é
alvo de polêmica entre
os representantes dos
setores da indústria e

do comércio da região
do Vale do Itapocu. .

o presidente da Associação
Empresarial de Iaraguá do Sul,
Durval Marcatto, defende a per
manência do programa, pois, se
gundo ele, os empreendimentos
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deopíníõesnoVale
locais crescem mais e, em con

sequência, geram novos empre
gos. Somente no ano passado, o
Pró-Emprego, combinado com

outras ações de incentivo do

governo estadual, possibilitou
a abertura de 318 vagas para di
versos setores de Iaraguá do Sul
e 125 outras oportunidades para
Guaramirim. Um levantamento
da SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) indica que o

Estado investiu, nos cincos mu

nicípios da região, um total de R$
39,3 milhões no setor de desen
volvimento econômico sustentá

vel, o que inclui o Pró-Emprego.
Marcatto afirma, no entanto,

que alterações precisam ser feitas
no texto que institui o programa.
"É importante que o programa

ARQUIVO OCP
, �"''II

IU.'r 'I�U"'uIIIII
�

fJJII/JIIIIIIUII, �IIIII!IJ
i;

Suspensão
Benefício fiscal está suspenso por 120 dias e não pode ser usado por novos interessados

,

Programa altera resultados
da balança comercial em se

A Fiesc (Federação das Indús
trias do Estado de Santa Catarina)
encaminhou um ofício para o go
verno do Estado, pedindo a revi
são do programa Pró-Emprego.
"Estamos preocupados com o

déficit da balança comercial cata
rinense, cujo desequilíbrio é pro
porcionado pelo aumento con

siderável das importações e pela
queda real das exportações, que
vêm ocorrendo desde 2008", de
clara, no documento, o presidente
da entidade, Alcantaro Corrêa.

O Pró-Emprego alterou os

saldos da balança comercial ca
tarinense. Conforme o texto do

ofício, SC exportou US$ 5,9 bi

lhões, importou US$ 3,4 bilhões,

um resultado positivo de US$ 2,5
bilhões no ano de 2006. Já em

2010, até novembro, o registro
foi negativo de US$ 3,29 bilhões,
com US$ 9,5 bilhões em impor
tações e US$ 6,2 em exportações.

Ainda no documento, a Fiesc
solicita "estudos voltados à revisão
do Programa Pró-Emprego, de tal
forma a continuar beneficiando

apenas a importação de produtos,
bens de capital, construções, ma
térias-primas e demais insumos,
desde que a operação seja realiza
da por empresa produtora estabe
lecida e com planta industrial em
Santa Catarina, bem como para a

implantação de centrais de ener

gia e. sua infraestrutura". _ _

seja mantido. Mas tem distorções
no procedimento, porque empre
sas utilizam os benefícios para im

portar produtos de outros Estados
que prejudicam o comércio em

Santa Catarina". Já sobre as vanta

gens, ele diz que o programa é po
sitivo por promover a importação
de equipamentos ematéria-prima
sem concorrer com a produção
local. "Na região, todos os setores

são beneficiados com o progra
ma", enfatiza.

Para o secretário de Desen

volvimento Econômico de Iara
guá do Sul, Célio Bayer, a decisão
do governo pode prejudicar o de
senvolvimento das empresas já
inseridas no programa. "Espero
que a suspensão não ultrapasse
os 120 dias, pois os empreendi-

mentos em expansão serão obri

gados a postergar alguns investi
mentos e atrapalhar a evolução
de novos empregos na região".

em 2007, terão seus projetos rea

valiados.
A presidente da Associação

Empresarial de Guaramirim, Elu
ísa Maiochi, acredita que a me

dida é cautelosa, já que se inicia
uma nova administração a partir
de agora. "A economia da região
está bem aquecida e a suspensão
temporária pode não influenciar
no desenvolvimento local". Ela diz
ser favorável ao programa por ofe
recer benefícios fiscais, indepen
dentemente do porte dos empre
endimentos. "Para Guaramirim,
é vantajoso, principalmente, por
que abrange pequenas, médias e

grandes indústrias," avalia ela.

SUSPENSAO

A proposta do novo governo
responde aos pedidos de revisão

do programa de incentivos fiscais

para a importação de algumas
mercadorias pelos municípios ca

tarinenses, além das Adins (Ações
Diretas de Inconstitucionalidade)
movidas contra o Pró-Emprego
no Supremo Tribunal Federal em
2010. Agora, até abril, novos inte
ressados não têm como participar
dos benefícios, e, enquanto isso, as
718 empresas inseridas no regime
tributário, desde sua instituição-

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Presidente da
Adjs, Durval
Marcatto defende
estabilidade do
programa

"
Para Guaramirim,

é vantajoso,
principalmente,
porque abrange

pequenas,
médias e grandes

indústrias.
ElUíSA MAIOCHI

"

Pró-Emprego
beneficia

importação de
equipamentos

e matéria-prima
para o Vale do

Itapocu

"BAh MA�8

Pró-Emprego Importação
o Pró-Emprego tem como objetivo incentivar

empreendimentos, novos ou em' expansão, gerar
emprego e renda, promover desenvolvimento so

cial e tecnológico e incrementar as exportações e

importações. Isso acontece por intermédio de be
nefícios tributários diferenciado do ICMS (Imposto
sobre Operações relativas àCirculação de Mercado
rias e Prestação de Serviços de Transporte Interes
tadual e Intermunicipal e de Comunicação).

O Pró-Emprego prevê o beneficio para a im

portação das seguintes mercadorias: insumos para
agricultura ou pecuária, matéria-prima para in
dústria e a comercialização. A importação pode ser

realizada por meio de portos, aeroportos e pontos
de fronteira com alfândegas no Estado. O programa
teve sua instituição pela Lei número 13.992, em 15

de fevereiro de 2007, e regulamentação pelo Decre
to número 105, em 14 de março de 2007.
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8R-280

Edital será lançadoem fevereiro
Alterações feitas no texto devem Ser aprovadas durante teunião do Dnit, no próximo dia 11

Mais uma vez, o processo
de licitação da empresa
que executará as obras .

de duplicação da DR·,�·80 é
alvo de atrasos. :�� -

-

.. ,)"

ançamento do edital, que
aconteceria em21 de dezem

ro, deve ficar para o próxi
"'�mo mês, de acordo com o

DepartamentoNacional de Infraes
trutura de Transportes (Dnit). Com
mais este atraso, o início das obras,
que era previsto para fevereiro deste
ano, também será adiado e não tem

data para sair do papel.
Segundo a Assessoria de Im

prensa do órgão, os técnicos doDnit
trabalham na revisão e alteração do
texto do edital, já que as duas em

presas interessadas em concorrer

no processo apresentaram impug
nação ao documento anterior. As

empreiteiras Ivaí, de Curitiba (PR),
e Tore, de Belo Horizonte (MG),
alegam divergências nos valores

apresentados na planilha orçamen
tária do edital. Os cerca de R$ 955

'milhões previstos, estariam abaixo
do custo da obra, inviabilizando a

execução do projeto.
Agora, o texto alterado será

revisto durante reunião do con

selho do colegiado do Dnit, que
acontece sempre às terças-feiras,
em Brasília. A previsão é de que a

duplicação da 280 esteja na pauta

Atenção, contribuintes: pre
parem o 'bolso. É que a partir do
dia 15 de fevereiro devem chegar
às casas dos jaraguaenses, via

Correios, os carnês para o paga
mento do Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano (Iptu). Neste ano,

o imposto está 5,38% mais caro

e deverá ser pago até o dia 11 de
abril. uÉ um reajuste razoável, já
que a inflação deve ultrapassar
este valor", justifica o secretário
da Fazenda, José Olívio Papp.

Neste ano, quem optar pelo
pagamento à vista terá desconto
de 18% no valor do imposto. Caso
o contribuinte esteja em dia com
os tributos junto à Prefeitura po
derá receber outros 12% de des
conto. "Os descontos são uma

forma de estimular o pagamento
à vista e evitar altos índices de

do encontro já no próximo dia 11.
Caso o conselho aprove o novo

. edital, a expectativa é para a nova

. publicação no Diário Oficial da
União, e posteriormente, abertu-

.

ra da licitação junto às empresas
interessadas. Depois de lançado
o processo licitatório, as empresas
contam com um prazo de 30 dias

para apresentarem a documenta

ção solicitada no edital.

"
Depois de lançado o

processo licitatório, as
empresas contam com

um prazo de 30 dias
para apresentarem
a documentação

solicitada no edital.

"
A concorrência projetará a

duplicação do trecho que liga os

municípios de Iaraguã do Sul e

São Francisco do Sul, facilitando o

escoamento das mercadorias pro
duzidas no Vale�bém o tráfe

go de turistas na região. Serão 73,9
quilômetros de obras, 37 viadutos,
quatro pontes, R$ 955 milhões em
investimentos e mais de 1,5 mil
trabalhadores diretos envolvidos.
A obra é aguardada pela comuni
dade há pelo menos 15 anos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Edital prevê a duplicação do trecho que liga os municípios de Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul

consulta ou impressão na.ínter
net. Cerca de 43 mil carnês serão

distribuídos, o que deve gerar,
para o município, uma receita de

, R$ 15 milhões. Historicamente,
de acordo com Papp, o índice de

inadimplência, referente ao'Iptu
em Iaraguá do Sul, costuma ficar
na casa dos 15%.

No ano passado, o reajuste no
valor do imposto gerou polêmica
no município. Casos de boletos

, com incremento de até 800% no

valor foram contestados junto
à Prefeitura. A justificativa foi a

atualização da planta de valores
dos imóveis, que estava defasa

da, com última revisão em 1993.

PRIMEIRA PARCELA DO IPTU DEVE SER PAGA EM 11 DE ABRIL

Imposto será 5,38% mais caro em 2011
inadimplência", destaca.

Mas· aqueles que preferem'
parcelar o pagamento poderão
quitar a dívida em até oito ve

zes, sendo que a primeira parce
la também deve ser paga até 11

de abril. Casos de pedido de re

visão dos valores ou até mesmo

isenção do imposto precisam ser

protocolados junto à Prefeitura,
também até amesma data.

Mais de 40 mil carnês
devem chegar às casas

dos contribuintes

1I0S descontos são uma
forma de estimular o
pagamento à vista e

evitar altos índices de
inadimplência"
Jost olivlO PAPP,

SECRETÁRIODA FAZENDA

Ainda em janeiro, os boletos
devem estar disponíveis para
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Rua Walter Marquardt. 2670

o CliENTE E ESPECIAII VENHA CONFERIRI
_. 7 •

'Taxas comp,artilhodos com o mercado Carros com procedência , Transparência na ne'gocioção

Nós garantimos o preço
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NOTOU ESTE ESPAÇO?! ANUNCIE JA

�Ms. c.oJW"Ms.
Pie:tra e
'Fabíola

2106-1919
O Correio
do Povo

Iniciantes, sapecas
e sensuais.

Somente essa

semana na casa.

Sasha
Somente

massagem.

Atendimento com .

local, note: e motel

9922 ..2047

o JORNAL QlJE TEM DE TUDO CONVIDA VOCÊ A ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS MAIS LIDOS DA REGIÃO!

'1
:1
,

.!
"

Classimais 3

Time Tac - Soluções técnologias em
sistema ponto e acesso.

Time Tpc é pionpira na rpgião levando para sita pmpr(:lsa a

sf:lgurariça dos novos sistemas ponto e PQuipamentos.
Regularize já seu ponto de acordo com as novas normas.

.

Agende a sua visita!

Fone: (41) 9604.8553-
. Fone/Fax: (47) 3397.1555/3397.0851
www.timetec.Cflm.br�comercial1@tirnetec.com.br

Consórcio'

ANUNCIE AQ1JI E FAÇA BONS NEGÓCIOS!

VENDENDO. COMPRANDO. TROCANDO OU DOANDO. ESTE É O SEU JORNAL!
LIGUE 2106.1919 E INFORME-SE
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SIMULE SEU, OB.JETIVO
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WWw.uniaocat.c·om.br

Agende uma visita:

337·1-8153/9186-7223
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Revisar seu veículo anlll.s de pegar a e$trada nunca é

demais, principalmente Quando llB traia da sua segurança
e dos seus familiares.
Por tsse, antes de viajar revise molas, pneus, freios fi)

amortecedores através da mal§ avançada marca em

serviços de suspensão II em GN\I De .Jaraguá do $UI por
um custo extremamente acesslv#1 II condlçOes fllcílítada�,
Rode com a 9<1rll.ntia GRANDCAR AUTO CENTER.
Quem ama você, <lgradece!

Escapamentos

GeometrIa·
Balanceamento
pera as 4 roda,

Dê uma
ESPIADINHA
no seu próximo carro!

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

44.900,00
2008 - Dourado - Gasolina - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios
Abs, Air bag II, Rodas de Liga-leve, Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de
Estacionamento.

<3)
�

f'/IIJTQ�

;I(aí� fue- (UIf/J. MM I(Q fila,
3275.1920

9r.ndc:lr09l8�dçaraulocenlfr,CDJII,br

Glassimais 5

Procurando
por um
veículo?

As melhores
opções de

veículos da região
você encontra
aqui no jornal

O CORREIO DO POVO.

I

www.ocorreiodupovo.Jcom.br :

I

16v - 2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
com Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ASS.

. .

2009 - Vermelho - 8v - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

Aproveite
oseu

13° salário

,di' . ,

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player Mp3.

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

2009 - Prata - Flex - Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Ar-quente, Abertura Interna do
Porta Malas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\
I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



3061996 REPA,SSE R$6.,S,OO,OO

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

CORSA,2001

GOL 19941.8

P'ARATI98 COMPLETA 1.8 PALIOWEE,KEND 1.4 2'006 .

-

SAVEIRO 971.6 SIENA FIRE FLEX 2010

DOBLO 1.3 CARGO 2002 .

GOLG42009
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Este é o Erid� que completou 3 aninhas no dia
16/12. Seu$Jamil,iates desejam feUçidé)des!

,"
" .,.,

..
O papai e amamãe desejammuitas

felicidades para lsabela Bornhausen Foqi, ,

,que completou2 aninhas no dia,12/'l2�
!

Este é o Bruno que completou 10
anos no dia 20/12. Os familiares
desejam muitas felicidades.

Parabéns ao Julio Simon, que no dia
9/12 completou 1 ano de vida. Quem
deseja felicidades é a madrinha Karina.

No dia 8/12 nasceu Vitor Fernandes
Pellin. Os avós estão radiantes
de felicidades. Parabéns para

a mamãe e o papai.

Parabéns para Rafael, que
completou mais um ano de vida em

24/12. Seus familiares estão
desejando muitas felicidades .

. ,.

Este é o Herick Bassani, que completou 1 '

aninho no (fia 21712. Os nonos e os padrinhos
estão desejando muitas felicidades.

Muitas feliêidades
para Emanuelly,
que completou 3
anos no dia 6/12. Os
familiares desejam
os parabéns!

'I'

Os papais Elisa e

Clelton desejam
muitas felicidades

para a sua princesinha
Maria Eduarda, que

completou 1
aninho,

dia 26L'a�. '"
I

-

Contabilidade

ProfisSIoMllsmo
Comg�tãtl\'Jla

Credibilidade

Consultoria Empresarial
CRWSCt 006289/1) Qualidade

Xfmtlitft:llí
�!JI!Úihtfaas

www.gurtlt.com.brgumz@gumz.oom.br
(47)3371"'747 UMA PARCERIA tO! DÁ cmo. Oesde 1978
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;, Carlbs Henrique
,

H Schroecler; esCritor.

legalize já?!

l
!
\

1
'I

F
oi no bairro Vila Lenzi que experimen
teimeus primeiros goles de vodca com
coca-cola, ou Bacardi com coca-cola.
Foi naquelas festas de adolescentes de

15 anos na garagem da casa de algum amigo
enquanto os pais passavam o fim de sema

na na praia. Acredito que em muitas dessas
festas fui convidado somente para levar mi
nha coleção de discos de vinil do Ramones.
Esse também foi o clima para experimentar
o cigarro. Se alguma garota

. estava por perto, tinha que
me impor: ter um cigarro
entre os dedos. Nunca me

viciei. No outro dia, aque
le cheiro no corpo e o gosto
da minha saliva incomoda-

.

vamo Mais tarde, nos meus

18 anos, em festas do tipo, em Ioinville, onde
estudava, deparei com os primeiros baseados.

Era a curiosidade de garoto, pelo
algo novo, afinal quem era essa tal de ma

conha que todos dizem ser do diabo? A ma

conha nunca foi companhia para mim.
Mas para aqueles .momentos de quem tra

balhava o dia todo e a noite pegava um

ônibus para estudar em outra cidade, era

relaxante, era agradável. A cerveja, com mo

deração, continua sendo minha companhia.
De droga, me acompanhe o Paracetamol. Fe
bre ou dor de cabeça que sinto, é no Paraceta
mol que penso. Com os amigos, daquela época
de adolescente, mantenho contato. Fumaram

maconha, hoje são pais de família e aos capi
talistas, bem financeiramente. Nunca tiveram

problemas de saúde por causa da maconha.

Porque comento

essas coisas. Por que não le

galizar a maconha? Lendo
o fantástico Fernando Hen

rique Cardoso e o próprio
governador atual do Rio de
Janeiro; também são a fa
vor da legalização da erva.

Tanto dinheiro que o Estado gasta no com

bate a esta luta perdida. Luta perdida por
que não é culpa dos usuários e sim de um

Estado corrupto e ineficiente por não gerar
empregos e oportunidades a uma sociedade.

Que mal maior a maconha causa à saúde se

comparada ao álcool? E o tabaco, não fazmal
igual ou maior?

LANCAMENTOS

CLIC DO LEITOR
Esse é o Lion, carinhoso,
dócil e que de bravo
não tem nada. Para
adotar esse focinho

entrar em contato com

Adriane pelo telefone
3372-1469 ou pelo

e-mail adrianebruns@
terra.com.br

-

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias viaje tranqüilo.
Cuidamos com cal'inho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem
Banho e Tosa! Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tron : ° Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg) (21h20 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller'1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, 17h, 19h40,
222h - todos os dias)

• Cine Muelier 2
• Megamente (Dub) (14h15, 16h30 - todos os

dias)
• Tron : ° Legado (Dub) (18h50, 21h30 - todos
os dias)
• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (13h45, 19h15, 21h45 - to
dos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(í.eg) (16h10 -todos os dias)

• Cine Garten 1
• 72 horas (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 22h -

todos os dias)

• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (14h30-17h-19h10-21h40-
todos os dias)

• Cine Garten 3
• Amor por Contrato (Leg) (14h10, 19h - todos
os dias)
· ° Garoto de Liverpool (Leg) (16h20, 21h10 -

todos os dias)

• . Cine Garten 4
• Aparecida: ° milagre (Nac) (13h50, 16h -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 21h30 - todos
os dias)
• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h20, 16b_50 - todos os

dias)
• Incontrolável (Leg) (19h30 - todos os dias)
• Tron : ° Legado (Leg) (21h50 - todos os

dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dubj (15h30, 20h - todos os dias)
• Enrolados (Dub) (18h - todos os dias)
• Tron : ° Legado (Dub) (13h - todos os dias)
(Leg) (22h20 - todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h·, 16h30, 19h - todos
os dias)
• Incontrolável (Leg) (21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• De pernas pro ar (Nac) (14h20 16h50, ,19h20,

" 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (13h30 - todos os dias) ,

• Tron : ° Legado (Leg) (16h40 - todos os

dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac)(19h30. 22h - todos os

dias)

• Cine Neumarkt 6
• Megamente (dub) (14h45- todos os dias)'
• Amor por contrato (Leg) (17h; i9h10, 21h30
- todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Beatriz repreende Max por suspeitar ser

pai de Solano. Vitor fica chateado ao saber que
Amélia foi embora e Janaína percebe. Max conta

a Amélia sua suspeita de ser o pai de Sola no. Te
rezinha fica preocupada por não encontrar seus

irmãos ao acordar. Terezinha descobre que as

crianças fugiram e se desespera. Sola no afirma

que está protegido da maldição por seu amuleto e

Manuela sugere que eles se casem o mais rapida
mente possível. Amélia pergunta a Beatriz se ela

tem certeza da paternidade de seu filho. Estela

pede para Terê ajudá-Ia a salvar Sola no.

PASSIONE "

Fred pede para ver Charles. Bete pede que
Laura faça um release informando que a metalúrgi
ca vai voltar a ser dela. Laura recebe a intimação
para depor. Fred rouba Candê e tenta conseguir
um passaporte falso. Gerson diz a Felícia que a

polícia tem provas contra seu irmão. Clô fica hor
rorizada com o vídeo da campanha. Fred rouba
Clara e a ameaça. Aluízio aconselha Fred a tentar

fugir do país de carro. Candê chora ao saber das fal
catruas cometidas pelo filho. Laurà vai à delegacia
para depor. Arthurzinho decide contar a verdade

para Stela. Fred é parado na fronteira do país.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Uma tempestade se aproxima de Ribeirão e Ari

Jumento prossegue em carreata. André começa seu

protesto junto a ativistas para que todos votem nulo.

Sérgio atira um ovo em Nicolau. Cardoso adentra

a delegacia e conta a situação na praça à Marta,
que resolve chamar o batalhão. Jumento manda

seus eleitores partirem para a briga. A tempesta
de cai e' dispersa a briga, todos saem correndo.

André se assusta quando percebe que Diana está
no carro. Diana confessa que queria conversar com

�

ele. André mais uma vez diz que não quer nada com

ela. Diana, para o pavor de André, diz que o ama.

TI-'(I-TI
Marcela rejeita o beijo de Renato e o expulsa

de seu quarto. Luisa pede para Edgar passar a noite

com ela. Stéfany conhece Alex no hotel e se in

teressa por ele. Stéfany liga para Armandinho e

Desirée está ao lado dele. Ariclenes dá uma joia
de presente para Marta. Jacques comenta que
sua foto com Divina Magda na coluna social está
atraindo suas clientes de volta. Marcela ameaça
abandonar Renato. Gino mostra a Rebeca a casa

que ele gostaria de comprar para os dois, mas ela
reprova. Irmã Tormento chega a Saquarema para
tentar impedir o casamento de Thales.

(O resumo dos capítulos é'de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Tudo indica que seu prestígio vai

estar vinculado à sua autonomia.

Quanto mais discreta for sua atuação
profissional, melhor será o resultado finan
ceiro. A dois, clima amigável pode marcar a

relação. Aproveite para largar velhos tabus.

TOURO
É um dia bastante favorável para
fazer contato com pessoas de

fora. Tudo indica que esta é uma

fase de expansão profissional. No campo
afetivo, saberá captar o desejo dos outros.
Seus sonhos podem se transformar em

realidade!

GÊMEOS
Terá sucesso ao transformar ve
lhas ideias em novas. A convivên-

cia Com o par será fundamental

para quem quer aprofundar os sentimen
tos. Tarefas que envolvam viagem ou gente
de fora prometem prosperar.

CÂNCER
Estará motivado(a) a somar for

ças com pessoas que têm os

mesmos objetivos de vida que
você. Na área sentimental, sua estrela vai
brilhar intensamente. É hora de ser feliz! É
tempo de ampliar os seus contatos.

Jogue suas energias no trabalho
e veja como seu humor melhora.

Quem trabalha por conta própria
não pode reclamar da sorte. É tempo de

compartilhar a vida sentimental, agrade
o par! Encare as mudanças com mais oti
mismo.

VIRGEM

i O dia favorece a expansão das
II'
suas atividades profissionais, po

dendo fazer contato com gente de

fora. A dois, o diálogo pode ser importante,
mas a vontade de ser útil é que vai predo
minar. Deixe seu lado criativo fluir!

/é:;!!WS:i\ LIBRA

Quem trabalha por conta própria
,-�........--, não pode reclamar da sorte. A

vida amorosa ganha um novo âni

mo. Mostre a generosidade do seu cora

ção. Alto-astral na conquista. Não seja tão

conservador(a), se adapte às mudanças
profissionais.

ESCORPIÃO
Quanto mais. praze�oso for seu

trabalho, maior sera sua produ-
tividade. Bom dia para se dedicar

a alguma atividade que lhe dê prazer. Sua

força de sedução vai estar a mil. Aprovei
te a fase, terá facilidade para mostrar sua

criatividade.

9SAGITÁRIOTerá êxito ao empregar seu di
nheiro em uma reforma ou mu

dança de casa. Assuntos de heran

ça ou propriedade podem se desenrolar

hoje. No campo afetivo, prove sua lealda
de! Some forças com a pessoa amada.

CAPRICÓRNIO
Estará mais comunicativo(a) e

disposto(a) a se deslocar. Sua

comunicação está alegre, de modo

que a sua interação será facilitada. À tarde,
o astral é de distanciamento emocional.

Cuidado, o desejo de ser livre pode falar

mais alto.

AQUÁRIO
Não faltará motivação para des

cobrir novas alternativas para au-

mentar sua renda. Há boas chances
de receber um dinheiro inesperado. A vida
amorosa conta com boas vibrações. Use um

certo mistério na aproximação com o par.

Quanto mais liberdade de ação
tiver, mais criativo será o dia. Não

perca a chance de ampliar seus
horizontes. Tenha confiança, suas es

peranças afetivas podem se realizar. Bom
momento para estimular as pessoas com

as quais convive.
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Thaíssa Carvalho
quer novos projetos
A atriz, que viveu a empregada Cida na novela Viver

a Vida, da rede Globo, entrou em 2011 em busca de
mais trabalhos visando o "grande público". Para mos

trar o que sabe e o que pode. Enquanto o trabalho não

vem, Thaíssa pretende passar o início de ano com a

famüia, no Rio de Janeiro. "Do jeito que gosto: em paz,
agradecendo as conquistas e mentalizando positivo."

Totõ volta para
o final de Passione

o ator Tony Ramos estaria gravando em sigilo na

Itália cenas finais de Passione, junto com a atriz Pa
tricia Pillar. A informação vem da coluna "Direto da
Fonte" do Estadão. Segundo o jornal, a personagem
de Patrícia estaria trabalhando junto com o italiano,
que teria forjado sua morte, para ensinar uma lição
à Clara, a vilã interpretada por Mariana Ximenes.

DIVIRTA-SE

Com um Detetive
O detetive presta contas à cliente:
- Ontem eu segui o seu marido e ele foi primeiro

a um restaurante, depois entrou numa loja, passou
num salão de beleza, depois foi a um Shopping,
em seguida foi numa casa de Chá, depois foi numa
Casa de Jogo de Bingo, foi numa boate e depois
para um motel ...

- Mas que cafajeste! - protesta a mulher. - Eu
mato esse desgraçado! Me diga em detalhes o que
ele fez em cada um destes lugares ...

- Bem ... não fez nada! Acho que só estava se-

guindo a senhora!
,; � _, ,; .,' I I ..... J / I ........ :_ t:: �� I J\

•
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"Já estou
devendo"

O lutador Marcelo Dourado,
vencedor BBB 10, contou ao jornal
Folha de São Paulo que já gastou
todo os R$1,5 milhão do prêmio.
"O dinheiro eu já gastei. Eu tenho
namorada, então gastei rápido. Eu
jogo jogos de azar. Todo o dinhei
ro j� era. Eu quero trabalhar para
poder pagar minha contas. Já es

tou devendo", disse à Folha. Para
se recuperar do prejuízo, o ex-BBB

pretende licenciar sua imagem
para uma marca de óculos e reló

gios, voltados-para lutadores.

Camila Pitanga
apoia ação policial.

A atriz Camila Pitanga manifestou seu apoio às operações de ocupação po
liciai no Morro do Alemão "desde que não fique apenas na repressão ao tráfico
e haja diálogo com as necessidades da comunidade". A declaração foi dada em

entrevista para a· revista Criativa. À revista, a atriz contou sobre a experiência de
morar com o pai, na favela Chapéu Mangueira. "Ali, conheci a sabedoria popular,
a solidariedade, uma festividade comum a todos," disse:

Tato apresenta
Forrõ ao filho

O cantor do grupo Falamansa saiu bem
de 2010, e só falta descobrir se o fi.lho, Ravi,
de cinco meses, terá a mesma paixão que o

pai pelo Forró. "Quero muito que meu filho

goste das mesmas coisas que eu. Minhas

melhores lembranças são essas, junto com a

minha família, lá em Itaúna, onde cresci e

onde tudo começou para o Falamansa", dis
se ao site O Fuxico.

SUDOKU

".'
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Moa Gonçalves
Saudades

A
coluna de hoje é especial e não poderia ser diferente. É uma
dor a perda, mas é especial porque falamos aqui de Aryber
to Léo Bartuscheck, um dos sócios-diretor da Rádio Studio

FM, que partiu ontem, e deixa um vazio para o mundo da

comunicação que há mais de cinco décadas formou uma legião de

amigos e admiradores. Tinha o respeito e o carinho dos catarinenses e

em especial dos jaraguaenses, do qual ele foi um dos pioneiro e defensor
na área de difusão em que atuava. Que Deus o tenha em um bom lugar!

Buxixo
As gatinhas da urbe sorriso,

agora, tem duas razões para se la
mentarem: uma, ao que parece, é

que os solteiros mais cobiçados
de Iaragua (leia-se, C+ MAL), não
andam tão solteiros assim. Todos
foram vistos acompanhados no

Réveillon de Balneário Cambo
riú. Bem, a segunda, fica por con
ta da imaginação de vocês.

NAS RODAS
• O meu amigo e boa gente
Helton de Abreu é o grande
aniversariante de hoje. Mil
vivas! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

• Já estão de volta a Iaragua,
depois de curtir temporada de
férias no nordeste brasileiro, o
diretor de O Correio do Povo,
Nelson Pereira e sua prole.

• O polêmico Cacá Pavanello
será capa da revista Nossa, que
estará nas bancas na próxima
semana.

Dica de
quarta-feira

Curtir a Zum Schlauch. Todo
dia uma novidade.

Níver da
Makely

Não ousem esquecê-la:
a empresária Makely Klug,
da Via Elégance Interiores,
certamente será a aniver
sariante mais festejada de

hoje. Parabéns, amiga! O
meu desejo é que sejas ple
namente feliz.

C los Chiodini
Carlos Chiodini que será em

possado Deputado Estadual, dia
primeiro de fevereiro, estampa a

capa da revista Nossa, na edição
do próximo mês. Ele fala de fa

mília' projetos, futuro e traições
políticas.

A sempre alto astral
Makely Klug, da Via

Elegance Interiores, é a
grande aniversariante

de hoje

or , ! Indianara
Monteiro é a aniversariante
mais cumprimentada de hoje
e vai adorar saber que foi
lembrada.

Calçadas
Volto a comentar na coluna

.

de hoje, o descaso com os tran

seuntes da Rua MaxWilhem. As

calçadas em frente a casa notur-

.na Love House e de ambos os la
dos da Igreja Para Todos os Povos
estão impossíveis de transitar. O

pedestre tem que dividir o espa
ço com os carros no meio da rua,
já que acostamento não tem. É
estacionamento e parada obriga
tória de ônibus. Com a palavra.

Apaixonados "

Os noivos, Lina e Dou

glas Paranhos, eram só
Love na virada do ano. De

sejamos um 2011 repleto
com o mesmo amor.

Onde comer
bem em Jaraguá
No Subway. O Lugarmais des

colado ê com omelhor lanche da
cidade.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o boa gente
ValdirWeber, do espaço mais
famoso de Corupá, o bar do
Weber. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Aquele abraço.

Quem será'
Todos querem saber quem é a

garota que anda estampando um
grande sorriso nos-lábios do nos
so querido amigo Paulo Romano.
Ao que parece, o rapaz andamui
to apaixonado.

"
Pode-se facilmente
compreender uma
criança que tenha
medo do escuro. A

verdadeira tragédia da
vida é quando homens
e mulheres adultos
têm medo da luz.

"

ena cõmlco's '

trágico. Pasmem ..

' Só '

tomando umaNitrix bem
gelada para relaxar.

:. Depois de querei dar uma
de Ronaldinho Gaúcho, o meu
amigo Dago Muller continua
no DM. Ele rompeu q tendão
eAqlliles,Vai'

5
'

a!
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Henrique
Porto

Retrospectiva 2010
Seguindo nossa retrospectiva 2010 hoje falaremos do futsal

feminino e do xadrez de Jaraguá do Sul. O futsal feminino pode
ganhar projeção e importância após o fim da equipe masculina,
que aproveitará o ano para se estruturar. Já o xadrez vive um mo

mento de reinvenção sem os irmãos Kanzler. Jaqueline Correa é
uma grata realidade, enquanto Mayla Blõborn e Iaílso dos Santos

surgem como promessas.

di Futsal ,Feminino
O futsal feminino de Jaraguá do Sul ganhou corpo em

2010. Commaior apoio por parte da ADJ (Associação Des
portiva Jaraguá), a modalidade cresceu na base e criou
uma equipe adulta, que pela primeira vez representou o

município na Liga Futsal Feminina, aonde chegou na fase
quarta de final. As equipes sub-zü e dos Ioguinhos se des-

tacar�
.

�mpor�qa) ao .·çot:igUistatem a, ni.edalh
'

bronze e as respectivas competições. De negativ(')j
eliminação. precoce das comandadas de Vitor Alexandre
na Olese, fato que só não foi mais traumático devido ao

alto nível técnico do torneio. De positivo, as convocações
de SamanthaMohr e Amanda Farias para a seleção catarí
l}enSe sub-20; .� de Roberta Sçhtceder para 'lseleção br -

. sííeirasu "

'

is

Xadrez
Sob o comando de Adelmo Coito, o xadrez de Iaraguã do Sul

vai se reinventando. Atletas com históricos vitoriosos - como os

irmãos Kanzler (Carlos e Karina) - deixaram a equipe. Por outro
lado, Jaqueline Correa se firmou como o grande nome damodali
dade no município, ao se classificar para o Campeonato Mundial
Sub-20 (na Polônia), disputar o Campeonato Pré Olímpico (em
São Paulo) e as Olimpíadas de Xadrez (na Rússia). Outros enxa

dristas que apareceram com destaque foramMayla Blõborn, cam
peã catarinense sub-18 e quinta no Brasileiro, e Iaílso dos Santos.
De negativo, apenas o desempenho do naipe masculino nos Iasc,
"Não foi uma decepção, mas poderíamos ter melhorado a nossa

classificação final", comentou Coito. Para 2011, a equipe tem como

metamelhorar os resultados nas competições promovidas pela Fes
porte (Jasc, Joguinhos e Olesc). Para alcançar o objetivo traçado é

preciso estar constantemente de olho na base. "Temos polos em

diversas escolas e dela aproveitamos os talentos", finalizou Coito.

Esporte 13

Apenas 30% do grupo do ano passado permanecerá
JARAGUÁ DO SUL

Com o fim dofutsal
masculino na cidade,
as mulheres prometem
dominar as quadras
jaraguaenses.

Para
vir com tudo em 2011,

a equipe da ADJ (Associa
ção Desportiva Jaraguá)
prevê uma reformulação

quase que total do elenco. Segun
do o técnico Vitor Alexandre, ape
nas 30% do plantel do ano passado
deve permanecer nesta tempora
da. Os motivos para a mudança

t iii. *.

são vários, mas o mais forte deles
é ter um time competitivo com o

objetivo de melhorar o desempe
nho na Liga Futsal Feminina.

"Muitas garotas estavam aqui
há muito tempo e se acomoda
ram um pouco. Pretendemos
trazer cerca de dez jogadoras de
fora para melhorar nosso plan
tel'" informou Alexandre. Por

ora, as contratações estão sen

do mantidas em sigilo, mas uma
apresentação oficial deve acon

tecer até o fim do mês de janeiro.
Com a intenção de escolher

melhor as futuras jogadoras, a co
missão técnica organiza uma pe
neira commeninas de até 18 anos,

no dia 17, na Arena Jaraguá. "Até
o momento 15 meninas já confir
maram presença, vindas de vários

lugares do Brasil. Agora é aguardar
para ver os resultados da equipe
na temporada", ponderou.

Além da principal competi
ção do salonísmo nacional, as

garotas terão também a difícil
missão de conquistar a "tríplice
aliança da Fesporte", que é for
mada pelos títulos dos Iasc, Io
guinhos e Olesc, além dos cam

peonatos estaduais. "Para 2011,
as expectativas consistem em

melhorar os resultados do ano

passado, inclusive na Liga", avi
sou o treinador.

Roberta (camisa 10) trocou Jaraguá por Caçador para continuar sendo convocada no futebol de campo

Roberta
•

Vai parao
Kindermann

Entre as
_
atletas que se des

pedem do elenco está Roberta
Schroeder, que no ano passado
conquistou o Sul-Americano
Sub-17 de futebol de campo.

A jovem vai para o Kínder

mann, de Caçador, clube no qual
,

terá a oportunidade de treinar
em duas modalidades. "Sempre
me perguntam o que eu gosto
mais. O futsal foi onde comecei,
mas o campo tem mais visibili
dade. Este é um dos motivos que
estou indo para lá", confessou
Roberta.

A sua ida para a equipe do

Meio-Oeste foi uma sugestão de
Alexandre ao técnico Edvaldo Er

lacher, que, além de comandar
o Kindermann, treina também
as seleções sub-17 de futsal e de

campo. "Espero ganhar muitos
títulos e me manter na seleção",
afirmou a jogadora, que é natural
de Rio do Sul, estava em Jaraguá
do Sul desde 2008 e começou no

futsal com apenas 12 anos.
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Diade retomarao trabalho
De olho nos Estaduais, clubes iniciam período de treinos neste começo de semana

DA REDAÇÃO
Exames físicos,
corridas leves, jogadores
chegando, assim foi a
tônica do primeiro dia
de treinamentos para a

maioria dos .clubes do país.

I '

I

( I

,\

No
Rio, o atual campeão

brasileiro realiza sua pré
temporada emMangarati
ba (RJ), com a presença de

seus dois novos reforços: o goleiro
Diego Cavalieri e o meia Souza, que
passaramporexamesmédicos. Para
o Fluminense, ainda falta apresen
tar Araújo, que precisa da liberação
do Al-Gharafa, do Catar, e o volante
Edinho, ex-Palmeiras.

Já o Flamengo está hospeda
do em Londrina (PR). A equipe foi
recepcionada por centenas de tor

cedores e aguarda ansiosa a defi

nição da negociação com Ronaldi
nho Gaúcho. O Mengo vai disputar
amistosos contra Londrina, dia 9, e
América-MG, dia 15.

Por sua vez, o Vasco teve sua

reapresentação na segunda-feira.
Porém, uma de suas estrelas, o ata
cante Zé Roberto, apareceu ape
nas ontem. A equipe embarcou

para Atibaia (SP). O Botafogo deu
um dia a mais de descanso para
o grupo, que se encontra hoje em

General Severiano, onde fica até o

dia 12, quando viaja para Teresó

polis (RJ), e faz sua pré-temporada
na Granja Comary.

.

Em São Paulo, os jogadores
de Santos, Palmeiras e São Pau
lo se reapresentaram ontem. Já o

Corinthians iniciou as atividades
na segunda-feira. O Peixe contou

com a presença de Elano, recém
contratado, e Ganso, que volta de
lesão no joelho esquerdo. lona
than fez apenas treinos leves, pois
se recupera de uma pubalgia.

O Palmeiras é outra equipe que
aguarda a definição de Ronaldinho
e por isso o retomo aos trabalhos,
na Academia de Futebol, não con

tou com nenhuma novidade. O CT
da Barra Funda é o local escolhido

pelo São Paulo. Diferente dos outros
anos, quando anunciava um paco
te de reforços, a equipe apresentou
apenas o lateral Juan, ex-Flamengo.

Já o elenco do Corinthians está
na cidade de Itu. Ontem, foi a vez

de Ronaldo se integrar ao grupo. A
única contratação confirmada no

Parque São Jorge é a do zagueiro
Wallace, ex-Vitória.

(

i I
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I
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Elenco do Flamengo faz pré-temporada em Londrina (PR), onde foi recepcionado por centenas de torcedores e fará dois amistosos

DIVULGAÇÃO/SANTOSFC

Ganso treinou normalmente ontem, mas ainda se recupera de cirurgia

"

Jornal diz que
Ronaldinho
é do Grêmio

Kakátemeu
.

pelo seu futuro
nos gramados

O jornal italiano "Gazzetta
dello Sport" anunciou ontem

que Ronaldinho acertou sua ida

para o Grêmio. "Ronaldinho dis
se sim à proposta do Grêmio há

poucos minutos. O anúncio ofi
cial é esperado para as próximas
horas, o que abrirá uma nova era
na carreira do Gaúcho", afirmou
a publicação.

Porém, até às 19h de ontem,
ele e seu irmão e empresário Ro
berto Assis não tinham confir
mado a notícia. O anúncio pode
sair na tarde de hoje, quando
Assis se reúne com a cúpula do
Tricolor Gaúcho.

Por outro lado, a diretoria do
Palmeiras convocou uma coleti
va de imprensa na tarde de on:
tem para dizer que o acordo en

tre o clube e Ronaldinho Gaúcho
está fechado e so estaria faltando
a assinatura do craque.

Além do Verdão e do Grêmio,
o jogador é disputado também

por Flamengo, e, agora, pelo Co
rinthians. Segundo divulgou a CO
luna Radar on-líne, da revista Veja,
o Timão também eritrou na briga
para terRonaldinho Gaúcho napró
xima temporada.

A vitória por 3x2 sobre o Ge

tafe, na segunda-feira, também
foi comemorada por outra razão.

O jogo marcou o retorno de Kaká
ao futebol. O meia brasileiro en

trou durante o segundo tempo e

comemorou o seu retorno. IIEs
tau muito feliz por voltar a jogar
e estar em campo. Disputar 20

minutos foi especial", afirmou.

Kaká passou por "uma cirurgia
no joelho esquerdo e ficou 184 dias
sem entrar em campo. Seu último

jogo havia sido a derrota do Brasil

por 2xl para a Holanda nas quar
tas de final da Copa do Mundo. O
meia revelou que chegou a temer

pelo seu futuro no futebol por
conta da grave lesão. "Em alguns
momentos tive medo de pensar
quando ia voltar a jogar e se volta
ria. Agora tenho que buscar meu

espaço porque a equipe está em

um gr<wf!�IJ.ivel", çqmeqtp,U,. Kaká.,
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Portos
Os cinco portos catarinene

ses deverão torná-los ótimas al
ternativas aos portos congestio
nados do Sudeste. O movimento
vai aumentar. Desta forma, po
demos esperar em 2011 novos

recordes de movimentação de

'cargas em nosso estado e inves
timentos em muitas unidades

complementares aos portos, es
pecialmente na área de logística.
A região será beneficiada.

Gigantes
A formação de oligopólios

em nosso país segue de for
ma acelerada. O setor de pa
pel e celulose viu nos últimos
dias um movimento da Suza
no que busca maior espaço.
Hoje, 47% das exportações
brasileiras vão para a China.

A Hypermarcas é o desa
fiante de capital nacional às
multinacionais estabelecidas
em nosso país. Sua voracida
de na incorporação de em

presas menores está muito

grande mas, suas aquisições
seguem um plano bem de
finido e tem muita sinergia.
Salvo um acidente de percur
so, brevemente terá proble
mas com o Cade por causa de
sua participação de mercado.

A Petrobrás será o gran
de cliente a ser conquistado
Sua capacidade de compra
é simplesmente gigantesca
e ela espera acelerar ainda
mais o ritmo de crescimen
to em 2011. O investimento

projetado para os próximos
25 anos, para a área de pe
tróleo no Brasil, é de US$ 1

trilhão.

Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Economia 15

Inflação
Depois de chegar a 5,9% neste

ano, deverá haver alguma acomo
dação mas, certamente a inflação
em 2011 - medida pelo IPCA - de
verá ficar em tomo de 5,5%.

Teremos uma forte pressão as

sim que a cotação do real cair um

pouco, pois haverá repasse deste

percentual para os preços, espe
cialmente dos alimentos. Amaior

parte de nossa produção está atre
lada ao preço de exportação.

Mão de obra
Depois da forte expansão na

demanda por mão de obra no úl
timo ano, em 20110 crescimento
da demanda será menor. Mesmo

assim, continuará muito grande
a busca por profissionais quali
ficados. A busca por estagiários
também se intensificará.

Hotéis
Já em 2011 sentiremos os

primeiros sinais de expansão da
rede hoteleira em noss país. Em
bora o alvo imediato seja a Copa
e a Olimpíada, o fato é que nosso

país não tem capacidade sufi
ciente para suportar um aumen

to no turismo.

PIB·
O PIB brasileiro terá um cres

cimento mais modesto em 2011 e

ficará ligeiramente abaixo de 5%.
Isto se deve à piora no cenário inter
nacional que influenciará negativa
mente a economia de nosso país.

Gastos no exterior
Os brasileiros continuarão

aproveitando, em 2011, a cota

ção do real e "fazendo a festa" no
exterior. Até novembro de 2010, o,
gasto oficial já estava de US$ 14,7
bilhões e incluindo os gastos não
declarados, o número deverá su-

perar os U�.$ 30 bilhões. Em 2011,
este valor será facilmente batido
e asmalas continuarão cheias, por
causa das novas regras que permi
tem a entrada de diversos produ
tos em nosso país, sem impostos,
pela bagagem dos viajantes.

Ouro-
Depois de alguns anos relega

do à condição de apenas um me

tal, o ouro recuperou a força como
reserva de valor diante da volati
lidade das moedas. Investir em

ouro não está fora de cogitação.

Navios

,gigantes
Já será uma realidade à partir de

2011 a opção por navios cada vez

maiores, e o porto de Itapoá será o

grandebeneficiado em nossa região.

Indústrias
Os canteiros de obras ao lon

go da BR-I0l norte e da BR-280
são apenas a ponta mais visível
da aposta de diversas empresas
na expansão do mercado inter-

no. Claro que temos também
uma forte tendência para a aber
tura de unidades em outros luga
res do país mas, isto também tem

seu lado positivo.

LOTERIA

1 ° 49.345 1.000.000,00
2° 78.206 24.000,00
3° 25.513 1 '4.500,00
4° 68.476 14.000,00
5° 59.049 12.240,00
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A IMAIS SILVESTRES

Cobras assustammoradores
DIVULGAÇÃO

Em Massaranduba, captura de serpentes cresceu cerca de 70% com a vinda do calor
MASSARANDUBA

Com a chegada do verão,
a captura de animais pelos
bombeiros aumenta de
forma significativa.
.....m Massaranduba, o número

de registros desse tipo che-
ou a aumentar 70% nos

....últimos dois meses de 2010

em comparação com período mais

frio e chuvoso do ano, entre maio e.
outubro. Entre novembro e dezem

bro, foram capturados 34 animais

silvestres, número que se igualou ao
de ocorrências nos seis meses ante
riores. A quantidade de atendimen
tos também foi maior de janeiro a

abril, com 53 ocorrências.

.
O comandante dos bombeiros

da cidade, Gilberto Alexandre, afir
ma que mais de 80% das capturas
realizadas são de cobras. Em segui
da, vêm as aranhas e os lagartos. De
acordo comAlexandre, a captura de

serpentes é mais comum durante
o verão porque amaioria das espé
cies tem o hábito de caçar durante
o calor e hibernar no inverno. As
cobras mais comuns são a Jararaca
e aJararacuçu, que são venenosas, e
aCaninana, que não é peçonhenta.

Outro dado que chama a aten

ção é que o número de capturas
praticamente dobrou nos últimos
12 meses: foram 67 ocorrências
em 2009 contra 121 no ano pas
sado. Para Alexandre, o problema
é resultado da urbanização e da

destruição do habitat natural des
ses animais, mas que poderia ser

reduzido com cuidados simples.
Uma orientação é não jogar

restos de comida no quintal ou no
esgoto, pois isso pode atrair ratos,
principal alimento das cobras. "Se
não for possível colocar os restos
de alimento no lixo, o mais indica
do é enterrar no terreno", ensina.

• Daiane langhelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

BOMBEIROS DE MASSARANDUBA

Jararacuçu
Mede até dois metros de

comprimento e coloração
dorsal variável entre cinza,
rosa, amarelo, marrom ou

preto, com manchas trian

gulares marrom-escuras .

São muito temidas pela
quantidade de veneno que
podem injetar. As [arara
cuçus costumam tomar sol

para se aquecerem durante o

dia e preferem caçar à noite.

·Sala

• Cozinha

, • Lavanderia

·Owc,
• Sacadacj
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

Picada de cobra
Em 2010, os BOmbeiros de Massaranduba atenderam um caso de picada de cobra. Em

2Q09 não houve registros.. De acordo tom o comandante Alexam::lre, é ímporfante Que os

produtores rurais sempre utilizem luvas e botas durante o corte de trato aos animais, pois é
comum haver cobras nas plantações. Os bombeiros podem ser acionados pelo telefone 193.

A Caniriana tem fama de co

bra rava. Mas, apesar de chegar
a metros' de �ompril:nentb' e',
de achatar o pescoço quando está

irritada, é -uma cobra mansa e

seijlpr� foge quap,do avista,ga.Vive
'�i.�" '1_'

-,'
-

'ii,. _'
" i.r/,.! -_ ,'.

prolfuno de lagos'e rios emmeio às
árvores e não é venenosa

SEGURANÇA PÚBLICA
Novo secretário
assume hoje

o novo secretário estadual de Segurança Pú

blica, César Augusto Grubba, assume o' cargo hoje,
em substituição ao delegado André Luis Mendes da
Silveira. A cerimônia acontece a partir das 17 horas,
na Academia da Polícia Civil, em Florianópolis. No
mesmo dia também assume o delegado geral da Po
lícia Civil, Aldo Pinheiro D'Ávila, diretores da SSP e

daPolíciaCivil e os 30 delegados regionais de polícia.

UEDA DE AVIÃO

Corpo de piloto
vai para Bahia

o corpo do piloto Rudival Moreira da Silva Jú
nior, 38 anos, que morreu na segunda-feira após
a queda de um avião agrícola em Corupá, foi
transladado na manhã de ontem para Itaberaba,
na Bahia, onde nasceu. Ele foi velado no Cemité
rio Municipal de Corupá. Rudival, que trabalhava
com a pulverização de bananais em Corupá há
cerca de dez anos, deixou uma filha de dez anos.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Jararaca
Essa espécie atinge geralmen

te 1,2 metros de comprimento e

seu veneno é altamente letal para
animais e seres humanos. Os de
senhos e a cor dessa cobra pro
porcionam a ela uma excelente

camuflagem. Devido à quantidade
significativas de jararacas por todo
o Brasil, essa serpente é a maior
causadora de acidentes com ani
mais peçonhentos no país.

Inscrições para
Viagem Segura
ainda abertas

Continuam abertas as inscri

ções para a Operação Viagem Se

gura da PolíciaMilitar. A ação, que
começou no dia 17 de dezembro e

se estende até 9 de março, tem o

objetivo de evitar furtos e arrom

bamentos nas residências da re

gião durante o período de férias.
No ano passado, houve apenas um
arrombamento e um furto nas 593

moradias cadastradas.
Para participar do progra

ma, os interessados devem im

primir a ficha de inscrição dis

ponível no site do 14° Batalhão

(www.14bpm.com.br). Depois de
preenchido, o formulário deve
ser entregue na sede da Polícia

Militar, em qualquer horário.

Quem não tiver acesso à internet

pode fazer o cadastro diretamen
te na PM, entre 13h e 19h. Outras

informações podem ser obtidas

pelo telefone 3276-9100.
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