
Nazareth
em Jaraguá
Banda escocesa

confirma shaw para
.

dia 19 de fevereiro, mas
o local não foi definido.
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Clima
instável

Defesa Civil alerta

para possibilidade de
temporais no Estado
durante a semana.

,

Motivo é a chegada
de frentes frias.
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Em oito anos, 7, mil
atendimentos amais
e29P samenos

Comandante da PM divulga balanço e explica que os números não significam aumento
da criminalidade, mas critica a falta de policiais para atuar na prevenção.

Página 23

QUE VENHAM OS MÚSICOS!

Comércio de Jaraguá do Sul vê a possibilidade de faturar e aguarda com expectativa
o início do Femusc. Os irmãos Anderson e Rodrigo Ewald são donos de uma lanchonete

no shopping e reforçaram os estoques. Batata frita é um dos petiscos prediletos.

Breithauptvende
23,5% amais
Em 2010, o movimento de
pessoas circulando pelos
corredores e lojas do centro
comercial também aumentou
em 17%. Página 7

. Governo analisa
.preço do pedágio
ANTI avalia reajustar os
valores cobrados pela
empresa concessionária da
BR-l0l em Santa Catarina.

Página 11
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2 História

Primeiro PC com

interface gráfica
Lançado pela Apple no dia 19 de ja

neiro de 1983, o Apple Lisa foi o primeiro
computador pessoal a usar urna interface
gráfica e mouse. Com o preço "modesto"
de US$ 9,995, o Lisa vinha com um disco

rígido externo de 5mb, um processador
de 5 megahertz, 1Mb de memória RAM e

dois leitores de disquete de 5.25.Apesar de
toda a inovação, o Lisa foi um fracasso co
mercial, em grande parte devido ao preço
elevado, e pelo equipamento considerado
supérfluo. Enquanto o Lisa oferecia uma
memória de 1Mb, à época, mais do que
96kb era visto como uma extravagância.
Em 1990, sete anos após o lançamento do
Lisa, ainda era comum encontrar compu
tadores a venda com menos de 1Mb de
memória RAM ..

Porém, as inovações do Lisa foram em

grande parte o catalisador da populari
zação dos computadores pessoais. Antes
da interface visual do Lisa OS, operar urn
computador era uma tarefa complexa,
sem qualquer referencial intuitivo, e que
exigia um certo grau de conhecimento de

programação para qualquer tarefa. Repre
sentando os arquivos como folhas, pro
gramas com ícones que lembravam sua

função, e diretórios como pastas, o Lisa
OS era intuitivo e de fácil compreensão.
Apesar do custo elevado, e da lentidão do
sistema operacional, o Apple Lisa abriu o

caminho para os Macintosh, também da

Apple, o Amiga PC, da Commodore, e o

MicrosoftWindows, hoje o sistema mais
usado do mundo. Devido à similaridade
entre o Lisa OS e oWindows, em 1988, a
Microsoft foi processada por plágio.

1979

Autopeças
Na edição de 20 de janeiro de
1979, o jornal O Correio do Povo
trazia a notícia de que o Brasil
havia se tornado o principal
fornecedor de autopeças para
o mercado chileno, tomando a

posição que antes pertencia à

Argentina.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011

mllmlllU/JlUlUlllllm�mIJIIlllUllllrWWllllllHl1Illrul!lmWUmIIIUJlllmwtIIIU�IIIU/lmuummIllIJIlJIIJllJmIlHllu/I1JjUlIlJIIIIIJ/llIIl1mmmlll1JllllutmllmIIJJJlmmlllll/lJ111U111111U/Jl/IIU1UUH/JlIUII/lJllUJIIltIIlJUIIIIIIUJllj/IIIIIUUUlumwm/UuwmrlUlllwmlUlllllIllklfUWlliUlllllllllmU/lNlIlllllII!IIlllIIlIIlIIlllllIImllllmlltmJlU/mmuU/UmIImIJlUIIIIIIIJJJUIIIUmIlfUUlmmllU/IIIUJlmrHllmllll/llItlJIUUlI/WIIJIIIIIIIIIWUIlU/mUlmmIWI/JImIIIWmWIIIllIrnJlIW/UHIIUIIIIIIIIIU/IllIUIIIIIUlllllunlUlmllfmllllrllIIIIIHJIIIIII/JIIIlllllNlllllllmlU/llllmWIIIIIIIIIII/JIIIIJllmImJUIINllmmHIHImlml/lIIHlmmUlll1llllmllllllUumwwmrlllUUllllmmwmmml�

Erlkünig, O elfo rei
das florestas alemãs
A lenda do Erlkõnig (o alnus rei) é uma

velha história dos países germânicos, sur
gindo em vários poemas e baladas alemãs.
O Erlkõnig é um espírito maléfico das flo
restas, que guia os viajantes para a morte

certa. O nome Erlkõnig vem do dinamar

quês elverkonge, "elfo rei". Assim, o Erlkõ

nig seria não um espírito arbóreo, como-o
nome sugere, mas urn elfo.

Em algumas histórias, surge como uma
bela mulher, e seduz os viajantes, drenan
do-os de sua vida. Em outras, a bela donzela
é a filha do Erlkõnig, e guia os viajantes para
as garras de seu pai, que os faz em pedaços.

No romance Der Erlkõnig, de Goethe, o
próprio .rei é a figura ativa. Enquanto em

histórias anteriores, o espírito predava o

sexo oposto, o Erlkõnig de Goethe ataca

as crianças. No folclore, a filha do Erlkõ

nig representava o poder destrutivo da
luxuria e da ambição. No livro de Goethe,
nenhuma motivação é dada ao rei, fazen
do dele nada mais do que uma força des
trutiva das florestas.

o Erlkõnig é o antagonista do livro Der Erlkõnig, de
Goethe, e o vilão de numerosas histórias alemãs.

PELO MUNDO

2 4,

lançado Orkut
o engenheiro turco Orkut

Buyukkokten, funcionário do Google,
abre a rede social Orkut, inicialmente
com acesso restrito por convites. O
site foi um grande sucesso no Brasil,
que chegou a compor mais de 50% dos
usuários da rede. Atualmente, brasilei
ros compõem 48% do Orkut, seguidos
de perto somente pelos indianos.

1

�Edgar Allan Poe
199'·1

Rock in Rio
Nasce o poeta e romancista ame

ricano Edgar Allan Poe, famoso pelo
poema "O corvo". Notório estudioso
da língua inglesa, Poe buscava em seus

textos criar um tom ambíguo de para
normalidade, elemento perdido em tra

duções, devido ao uso de palavras com
múltiplos sentidos, como Ghost (nuvem
de fuligem e fantasma) em "O corvo".

Inicia-se no Maracanã a segunda
edição do Rock in Rio, com atrações
como Billy Idol e Engenheiros do Ha
vaí. O mega-evento foi até o dia 27 de

janeiro. A terceira edição do Rock in
Rio aconteceria apenas em 2001, e em
2004, o show se internacionalizou por
completo, com a primeira edição do
Rock in Rio Lisboa.

Chile troca
Argentina

Santíago do Chile _ Como- resultado da aparen_
tE! deteriora:;:ão nas re/acoes entre a Argenr
o Chil ma e

e Por causa dqUestão de /im't
a

na austral o B
' e� na Zo

utu;
' rasll, subs_'u a Argentina

prinCipal 10
como

aut rnecedor d",
opeças aos chilenos�

O diário "EI MercurioJ1

as autopeças da
pelas br .,.afirmou que, no primeiro

as, e, r a s
semestre de 1977, a Ar- pn":e,,o semestro dfJ 77
gentina forneceu ao Chi- �Ub,u para 21 por cenlo'le 43 por cento de auto_

o segundo Parlodo men-peças. Em fins de 1978, a C,o�ado", disse o diário,percentagem ca. IndICa-se que a tu para21· roca dapor cento. ongem dos fo'rneeim",tos '.;oincide com "as t"Ovas
' " ra-

.
Impostas pela Arghna à V en-

enda ao eh',PrOduto I e dos
s Consideradoestratégicos". S

"O Brasil, quo a
abasteciéJ um

- penas

c1�
Por l:Gnto.5se:: produtos irr.;'?rt-, «s pJ.H nosso pais ":1-

..

_------_.

DOBOSH
-,: !i' ii "./"

Famoso ,doce Múmgaro" ��'lJ€>sli Oll dobostotta é um'�o}o de cinco camadas eom I'

creme de chocolate e uma fina camada de caramelo. De autoria do confeiteiro
�

�
"

Iózsef C. Dobas, em 1885, o doce rapidamente se popularizou pela Europa, após
ser apreciado pela imperatriz daÁustria e rainha da Hungria, Elizabeth da Bavária,
e o imperador do trono Austro Húngaro, Franz Joseph. Chamou a atenção por ser
um doce simples, sem a extravagância que era comum nos bolos da época, com
múltiplas camadas, decorações até bolos flambados. Dobas desenvolveu se bolo

homõnitnoc0pl, a intenção Q;��riflr uma �ob'tem��a!"�}l�e.durasse, mais do qua ,

.

qualqueroutra, Hoje, a torta.dê Dobas é um dos símbolos da cq_nf�i��xi_é!)!�p.gara. _. ." '. _ ..

.......... ,. "",� J: �'''''IIo,,,,,,:i/''_Ji' 10·11, " � ),..,.10;,;.0... '�,'''�,',!"",: :",;" .. , .. .,_� � �,.,._ .. ,., _�'. i"',.;;; ,...'" 11111 ..;; ;.TiI'II;,It!> ';:".1.Ií·� .. r[;1I;C!l,f=;..j,..i.'.r':.�" I'li .. 1 .. · '.1i.., .. �. :o:i;-:;i't, .. "íoi .. ,.'iI,
.

., "' ,�,:lJl" _. .- � 61'� 'Il'"

Quanto às .

da A . Importaçõesrg�ntJOa de peças

Daguerreótipo
o primeiro processo fotográfico a ser divulgado
publicamente, a Daguerreotipia se baseava
numa amalgama de mercúrio e prata, e, devido
ao processo de revelação,. a foto tinha de ser

protegida contra o toque, pois borrava facilmente.

ARQUIVO HISTÓRICO/PUBLICAÇÃO EMíLIO DA SILVA
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PONTO DE VISTA

Trânsito lá e cá

É fato que
a geografia
da região

não permite
grandes
milagres

aos está próximo. Pelo menos para nós, porque
os grandes centros a população já está dentro

do caos quando o assunto é trânsito. Tomando
....�or exemplo Iaraguá do Sul, aindahá tempo para
que evitemos ficarhoras dentro do carro vendo abanda

passar, apesar de que em determinados horários, uma
viagem entre o centro de Iaraguá e Guaramirim pode
levar, tranquilamente, mais de uma hora.

E o que temos visto as administrações públicas
fazer? Basicamente, trocar as mãos de

direção das vias. A anterior, contratan
do um suposto especialista para voar

de helicóptero sobre nossa cidade. A
atual, avisando com um mês de ante

cedência o que seriamudado e alteran
do boa parte dessa mudança dois ou

três dias depois, como se a população
pudesse prever, no sonho da noite, as
novas rotas a tomar.

É fato que a geografia da região não
permite grandes milagres, com seus

rios e montanhas. Entretanto, estudo e

dedicação dos nossos administradores poderão tra

zer bons resultados. O mundo inteiro busca soluções
para a questão do trânsito, em especial nas grandes
metrópoles. Aqui, podemos adaptar o que tem se

desenvolvido com sucesso lá fora. Não é necessário
inventar a roda. Basta fazê-la girar.

Podemos partir para alternativas polêmicas,
como o pedágio urbano, nos moldes do que Londres
já faz desde 2003, o que permitiria aomotorista optar
entre deixar o carro em casa ou pagar para dirigir pelo
centro ou áreas mais tumultuadas. Podemos buscar

soluções baratas como a conscientização da popula
ção para utilizar mais as bicicletas e as caminhadas.
No meio termo, podemos criar vias específicas de
ônibus e igualmente convencer as pessoas a utiliza
rem este meio de transporte público.

Bom, para isso, contudo, algumas coisas precisam
ser melhoradas. Afinal, parf:! convencer qualquer cida
dão a abrirmão do seu automóvel com ar-condiciona
do e sua trilha sonorapreferida (para efeitos estatísticos:
em 2010 houve 5,4 milhões de novos emplacamentos

. no Brasil contra 4,8 milhões em 2009), são necessários

argumentos fortes: um sistema viário eficiente e barato:

As reclamações que percebemos dos usuários de ôni
bus em Jaraguá do Sul, entretanto, infelizmente, não fa
cilitam o convencimento dos não-usuários. E o sistema
não é bom mesmo. Se fosse, nossa prefeita e nossos

secretários utilizariam os ônibus para dar o exem

plo, como fazem o prefeito de Nova Iorque, Michael
Bloomberg, e sua equipe. O dia que eu vir a prefeita
e seu primeiro escalão utilizando o transporte públi
co para ir ao trabalho vou acreditar que estão sendo

tomados estudos e medidas sérios

para a solução deste problema (assim
como também gostaria de ver os ne

tos e filhos dos nossos governantes em
escolas públicas - mas sobre educação
comentarei em outro artigo).

Porém, não joguemos, aqui, toda a

responsabilidade para a administração
pública. Temos parcela de culpa no

caos que se aproxima. Como professor
de faculdade, vejo os estacionamen
tos das instituições de ensino a cada
dia mais abarrotadas de automóveis

"

"
e motos. Quantos dos alunos não vêm e vão para os

mesmos lados ou mesmo não saem das mesmas em

presas? Tenho certeza que uma considerável parcela.
Todavia, parece que ninguém está disposto a ceder:
ou não gosta de conversar durante o percurso, ou não
gosta da música que o colega ouve, ou acha que vai
sair mais cedo da aula e não pode esperar o colega
(ou seja, já vai disposto a gazear), ou qualquer des
culpa pormais ridícula ou egoísta que possa parecer.

O interessante é que esse rodízio não favorece

apenas o bolso dos que participam (e a economia é

dupla: tanto na divisão do combustível quanto no

provável aumento de rendimento do automóvel, já
que haverá menos carros na rua e o trânsito fluirá
melhor). Ajuda também na diminuição do estresse

(menos tempo no carro, conversa com os colegas do
trabalho ou da faculdade durante o percurso) e na

diminuição da poluição (menos carros e menos con

gestionamentos, uma fórmula evidente).
Assim, enquanto a administração não traz as so

luções devidas, nós, cidadãos e eleitores, podemos fa
zer a nossa parte, Quem sabe, qualquer hora, dessas
encontramos a prefeita no ponto de ônibus ...
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carteiras de trabalho
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Semana Gastronômica
é transferida para abril
Aprimeira edição da Semana de Gastro

nomia de Jaraguá do Sul foi transferida para
o período de 2 a 9 de abril. Anteriormente, o
evento estavamarcado para fevereiro, entre
os dias 5 e 12. Amudança foi feita para pos
sibilitar a melhor organização das ativida
des. A iniciativa é liderada pelo Núcleo de
Gastronomia Acijs-Apevi e pretende en

volver vários segmentos da comunidade.

Apae parabeniza
ganhador da rifa

A Apae (Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais) comunica que o primeiro
prêmio da rifa nacional Apae Noel2010 saiu

paraum ganhador de Jaraguá do Sul. O feli
zardo, Claudimir Leone, foi premiado com

o bilhete 611.845, e levou para casa um car

ro S10Advantage e umamoto zero km. Ou
tros bilhetes foram sorteados para os esta

dos de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.

A Secretaria de Desenvolvimento Econô
mico de Guaramirim entrega até essa sexta

feira, dia 21, as carteiras de trabalho que
foram feitas na unidade municipal do Sine

(Sistema Nacional de Emprego), nos meses
de novembro e dezembro. A entrega acon
tece na Prefeitura, pois o Sine só reabre no
dia 24 de janeiro.Ao todo são 78 documentos
que podem ser retirados das 7h30 às 13h30.

" Acontece até o dia 23 de janeiro em

BarraVelha a 4a Jornada Espírita domuni
cípio, que tem como tema central "Dimen
sões da Mediunidade", uma abordagem so

bre o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.
As palestras acontecem no auditório do
Centro Espírita Jesus de Nazaré, sempre às
20h. As palestras tem entradà franca. Infor

mações pelo telefone (47) 3456-2833. .
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DEPOIS DAS FÉRIAS

OS planos daPrefeitura
Ponte e estádio João Marcatto devem rendermuita discussão na Câmara

FOTOS ARQUIVO OCP

Líder de governo na Câmara, Adernar Possamai, diz que as mudanças orçamentárias podem dominar a pauta neste começo de ano

JARAGUÁ DO SUL

:"'

As matérias prioritárias
que a Prefeitura deve
enviar à Câmara no

primeiro semestre de 2011
serão discutidas a partir
de segunda-feira que vem.

o retomar do período de
férias, aprefeitaCecíliaKo
nell quer conversar com o

ecretariado e a base alia
da do governo no Legislativo para
articular os projetos mais relevan
tes. "Cada responsável pela pasta já
deve ter o planejamento para este

ano", enfatiza amandatária.
Consideradas algumas das dis

cussões mais polêmicas para os

próximos meses, a mudança de lo
cal para construir a ponte que deve
ligar os bairros Amizade e Rau e a

possívelmunicipalização do estádio
João Marcatto, segundo a prefeita,
são temas pautados para serem dis
cutidos com a comunidade.

O projeto para erguer a ponte já
ganhou debate em audiênciapúbli
ca na Câmara deVereadores, em de
zembro passado, e agora, sem data
definida, o projeto ainda precisa ser
aprovado pelo Legislativo para sair
do papel. 'Temos outras opções de
locais para discutir com a popula
ção," diz Cecília. Sobre o João Mar
catto, aprefeita é incisívar'provavel
mente, vamos assumir o estádio".

Mesmo sem conversar com a

prefeita, o líder de governo na Câ-

mara de Vereadores, Ademar Pos
samai (DEM), já pondera algumas
prioridades. A maioria delas está
concentrada em executar obras,
como por exemplo, asfaltamen
tos, pontes, implantação da rede
de tratamento de esgoto sanitário,
rede de tratamento e abasteci
mento de água.

Prefeita Cecília Konell diz
que vai discutir come-

a comunidade sobre
os assuntos prioritários

para 2011.I ., "r·.
•

Em seguida, Possamai afirma

que o remanejamento de recursos

também tem preferência entre os

primerros trabalhos do Executivo
na Casa de Leis. "Precisamos rema

nejar os recursos para cumprir os
programas". O parlamentar refere
se ao dínheiro destinado para diver
sos setores, mas que não recebem

especificação quanto à aplicação.
liAAgricultura, por exemplo, tem

um orçamento bastante apertado.
Por isso, é necessário remanejar o
dinheiro a ser repassado para as

sociações ou para firmar convênio
com o Estado, em que a Prefeitura
também participe", explica. "Mas
é importante que não haja muitos

remanejamentos porque, em casos

de estragos com chuvas, isso exige
mais do orçamento. Em abril, va
mos elaborar a LDO (Lei de Diretri
zes Orçamentárias) ", emenda.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovJl.com.br

.

Primeira reunião do colegiado está marcada para segunda-feira

Contabilidade

PrOfiS!1ll0wdltsmo
Competênt,a

Credibilidade
L'Pfl,I�ncia

flriSporm;:;n!lidi1clr
•

WWW.glJ01z.com.brgum%@gl.lmz.com.br
(41)33714147 UMA NRCEIUA OU! DÁ OftnO. De$de 1978

Defesa Civil e
Bombeiros na
Câmara dia 3
JARAGUÁ DO SUL

Prestes a recomeçar
os trabalhos da Câmara
de Vereadores de Jaraguá
do Sul - dia primeiro de
fevereiro, às 19h ocorre a

primeira sessão -, o novo

presidente do Legisla
tivo, Jaime Negherbon
(PMDB), ainda não acio
nado por parte da admi

nistração· pública para
discutir os projetos de
2011. 110 Executivo ainda
não encaminhou nada

para o Legislativo. Em

princípio, os trabalhos es

tão normais, estou acom

panhando todos os dias de
manhã na Câmara".

De acordo com o pe
emedebista, as visitas da
Defesa Civil de Jaraguá do
Sul e do Corpo de Bom
beiros Voluntários na se

gunda sessão deste ano, na

quinta-feira, 3, é, por en
quanto, são os primeiros
fatos do ano. "Parece que
eles vão apresentar novos
equipamentos adquiridos
e falar sobre seus traba
lhos", conta Negherbon.

Legislativo retorna
no dia 1° de
fevereiro.

Sobre os assuntos que
merecem bastante aten

ção' Negherbon fala sobre
a padronização da velo
cidade das lombadas ele
trônicas no município. liA
velocidade máxima .deve
ser de 50 quilômetros por
hora", enfatiza. "Mas, an

tes' a Natália Lúcia Petry
pediu para conversar com

associações de moradores
e podem ocorrer algumas
alterações no projeto,"
adianta o vereador. Os re-

.

dutores de velocidade lo
calizados próximos a áre
as escolares podem ser

diferenciados, segundo o

presidente.
Sobre a polêmica da

construção da ponte que
deve ligar os bairros Ami
zade e Rau e o projeto de

.

municipalização do está
dio João Marcatto, Negher
bon diz que são assuntos a

serem discutidos com a

comunidade.
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IIEm 20 II. temos um
• B"

teto para crescimento
Na edição dofim de semana passado, O Correio doPovo publicou
matéria sobre o desempenho da indústria regional em 2010 e as

perspectivas para 2011. De posse dos números e das avaliações, o
presidente daAcijs (AssociaçãoEmpresarial deIaraguá do Sul), Durual
Marcatto, lança seu olhar, sempre atento, ao cenário. Ele acredita que a
economia deve crescer em tomo de 4,5% este ano, percentual que poderia
sermaior nãofossem as históricas deficiências estruturais do país, tão
bem conhecidaspela população do Vale do Itapocu.Acompanhe.

o Correio do Povo - Como
foi o ano de 2010 para as

indústrias jaraguaenses e qual a
perspectiva para 2011?
DurvalMarcatto - De maneira

geral, Iaraguã do Sul manteve
os mesmos níveis de atividade
da economia que se verificou

. em outras regiões, por se tratar
de um dos principais polos
do Estado. O parque fabril de
nossa região émuito dinâmico
e diversificado, e isto o torna

competitivo frente à situação
do mercado internacional e na

participação interna, resistindo
a eventuais impactos negativos
ou variações cambiais. O
crescimento expressivo do PIB
em 2010 foi de 7% em relação a

2009 (cujo PIB foi negativo), e as
projeções de crescimento do PIB

para 2011 são de 4,5%.

Correio - A tendência é o
mercado interno seguir
aquecido em 2011?
Marcatto - Em 2011, teremos
um teto para o crescimento

por conta dos gargalos de
infraestrutura, logística (estradas,
portos, aeroportos) que limitam
o crescimento. Também com

perspectiva de crescimento
acelerado leva o governo a tomar

medidas que evitem a inflação, ou
seja, temos condicionantes físicas
e econômicas para o crescimento
do PIB de apenas 4,5%.

Correio - Como deve ser a

geração de emprego em 2011?
Marcatto - No país, a construção
civil é setor intensivo de mão
de-obra. Santa Catarina é, por
tradição, um Estado muito
industrializado, destacando a

nossa região, com demanda
acentuada pormão-de-obra

qualificada, cuja disponibilidade
não atende às necessidades do
mercado. Continuaremos com
uma situação de pleno emprego.

Correio - A questão do
escoamento da produção,
juntamente com a duplicação da
BR-280, é uma das prioridades
para o setor em 2011?
Marcatto - A duplicação da BR-
280 entre o porto de São Francisco
e Jaraguá do Sul é obra de vital
importância para todos que
utilizam a rodovia, principalmente
paramaior segurança das pessoas,
como para permitir o escoamento
de produtos e serviços,
gerando desenvolvimento
econômico e social.

Correio - O que o poder público
deve fazer para atrair aindamais
indústrias para Jaraguá do Sul
gerando assim, emprego e renda?
Marcatto - Propiciar condições
favoráveis ao empreendedorismo
e ao desenvolvimento dos

negócios, o que, por sua vez,
produz crescimento darenda e

paz social, desembocando nos
bons índices de qualidade de
vida que ostentamos.

,

EDUARDO MONTECINO

OAB

Política 5

luna p.elp Twitter!

Tudo certo
Atual presidente da Câmara de
Massaranduba, vereador José
Osnir Ronchi (PP), não esconde
a felicidade ao comentar

decisão do TCE. O tribunal
recomendou a aprovação,
com ressalvas, ressalte-se,
do processo de tomada de
contas especial que analisava
o interesse público da viagem
à Itália dos vereadoresAlmir
Trevisani e Abílio Zanotti, em
2006. O relator foi o conselheiro

Júlio Garcia. Ronchi, à época,
era o presidente do Círculo
Italiano do município.

AOAB nacional vai entrar
com ação no STF contra
todos os ex-governadores
que recebem pensão vitalícia.
A entidade estima que, no
país, são 60 privilegiados.
E, Santa Catarina contribui'
generosamente para esta
conta. De imediato, a ordem
mapeou que Leonel Pavan,
apesar de ter governado
por apenas nove meses, já
garantiu o subsídio.Ana Júlia
Carepa, do Pará, e Roberto
Requião, do Paraná, também
asseguraram a bolada, que
pode chegar a R$ 24mil
mensais,

Puxando pelamemória
recente, lembra-se que,
hoje, no Estado, têm direito
àpensão: CasildoMaldaner,
que assumirá o Senado,
Esperidião Ap:Un, diplomado

I deputado fêderaI, "Paulo'
AfonsoVieira, mapeado para
assumir a presidência ou
uma diretoria da Eletrosul,
LuizHenrique, senador
diplomado, Eduardo Pinho
Moreira, vice-governador,
Pavan, .Colonibo Machado
Salles,Antônio Carlos
Konder Reis e Jorge
Bornhausen.

Afronta
Pormeio de uma nota, a OAB afirma que o pagamento

. "atenta contra o princípio damoralidade pública, afrontando
aConstituição Federal". A iniciativa, moralizadora, baseia-se
numa decisão do STF, de 2007, que é contrária à concessão de

aposentadorias vitalícias a ex-chefes de estado.

PINGA
FOGO

MENSALEIROS • O líder do PT

na Câmara, CândidoVacarezza,
defende a reintegração de

Delúbio Soares ao PT. Daqui a
pouco, não se espantem se Zé
Dirceu voltar a ser ministro.

DIFERENÇA •Dificilmente
Raimundo Colombo virá para a

abertura do Femusc. Já tem gente
lembrando que Luiz Henrique
sempre prestigiou o evento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

r·
I

s fotos da tragédia das
cidades da região ser

rana do Rio mostram

do solo constroem cidades, mas
reservam 20% da gleba original
para áreas verdes, garantindo a

drenagem para a captação da

água das chuvas e sua cuidado
sa liberação'.

Enchentes como as ocor

ridas no Brasil nas últimas se

manas são provenientes das
chuvas, mas também da im

permeabilização do solo. Muita

gente saiu do campo, as cidades
cresceram desor
denadamente e o

solo ficou imper
meável. O improvi
so tornou-se regra.

Uma coisa é o

loteamento cuida
dosamente proje
tado, outra coisa é
a invasão ou ocu

pação de áreas de
risco. A construção de casas em

baixadas inundáveis e em mor

ros sem infraestrutura deveria
ser combatida.

O surgimento dessas casas, ori

ginado em ações criminosas, passa
pela omissão do poder público nas

três esferas: federal, estadual e mu
nicipal. Por sua vez, a legislação tem
de ser clara e rígida, sem a possibili
dade de dupla interpretação.

Impor o cumprimento da lei
é dever de todos. Ganância, to
lerância e descuido significam
cumplicidade, geram a multipli
cação do perigo diante das chu
vas e prometem a constante re

petição de cenas terríveis como a

deste triste janeiro de 2011.

"

"

que o edital da obra deve ser lançado este mês,
embora, na edição de ontem, O Correio do Povo
tenha publicado matéria revelando que o docu
mento só deverá ser avaliado em Brasília no dia
26 de janeiro. Isto, depois de já sofrer três pror

rogações de prazo em apenas
17 dias de 2011. Ou seja, é pra
ticamente impossível publicar
a peça no primeiro mês do ano.

Sorna-se à desinformação, que
beira o descaso, os cortes orça
mentários que serão promovi-
dos este ano e a prioridade que

o governo federal deve dar às obras em estados

que sediarão a Copa do Mundo de 2014. No final
das contas, o saldo é desencorajador para Santa
Catarina e a duplicação de duas rodovias vitais
ao Estado.

EDITORIAL

A rotina do descaso
..._ digna de registro a postura do novo se

cretário de Infraestrutura de Santa Ca

tarina' Valdir Cobalchini. Primeiro, voou
...... a Brasília em busca de informações de
talhadas sobre os projetos de duplicação das
BRs 470, a prioridade zero do

governo, e 280. Esta. semana,
Cobalchini sentou-se com o

superintendente regional do
Dnit, João José dos Santos.
Nova rodada de conversas, mas
também de promessas. A ação
incisiva do secretário estadual
é uma forma de pressionar a União, representa
da pelo Dnit. Mas, uma olhada menos afoita nas
informações divulgadas reduz as esperanças de

que a duplicação da BR-280 comece ainda este

ano. João José dos Santos informou a Cobalchini

DOLErTOR

Felicidade Interna Bruta
(FIB) versus PIB

O problema é

que o PIB só se

preocupa com
o crescimento'
material e não
leva em conta

se a riqueza foi
gerada a partir
da destruição de
lares ou do meio

ambiente.

DO LEITOR

Não é a chuva que mata

áreas verdes arranha
das pelos deslizamentos de terra
que arrastaram casas e mataram

centenas de pessoas. As chuvas
foram fortes? Sem dúvida, foram
fortíssimas. A dimensão das chu
vas deste verão no Sudeste do
Brasil tem algo a ver com ano

malias climáticas mundiais que
causaram inunda-

ções também na

Colômbia, Vene

zuela, Austrália e

outros países.
Mas não é só

isso. Diante das no
tícias e das mais va
riadas opiniões em

torno da tragédia
das águas de janei
ro, faz-se necessária a promoção
de um debate técnico e equili
brado sobre causas e efeitos. No·
Estado do Rio e em outros Esta
dos do País, não é a chuva que
destrói e mata. O que mata é o

estilo de se cuidar da natureza e

das cidades.
Os números demonstram

que mais de 90% dos desmoro
namentos e deslizamentos que
tiram a vida de pessoas ocor

rem em bairros não planejados,
aqueles que não passaram por
projetos de aprovação nos ór

gãos públicos e que, portanto,
não se submeteram à lei. Como

produtor de bairros e cidades,
nosso setor preza a lei e defende
a proteção ao meio ambiente.

E
., FlavioAmary, vice-presidente dom respeíto as regras, as em- Interior do secovi-sP (Sindicato da

presas .lícítas..de .parcelamento __ � .. _ l:Iabitação.deSãoP.auJo)I

Oquemata
é o estilo de
se cuidar da

natureza e das
cidades.

que é mais importante em sua vida: ser
feliz ou ser rico? Foi baseado nesta pre
missa que o Butão, pequeno país budista

...... vizinho ao Himalaia, instituiu o FIB (Fe
licidade Interna Bruta). Em 1972, seu novo rei

Jigme Singye declarou durante sua posse que a

Felicidade Interna Bruta é mais importante que
o PIB (Produto Interno Bruto).
A partir daí, baseou todo seu

governo em quatro premissas:
desenvolvimento econômico
sustentável e equitativo, preser
vação da cultura, conservação
do meio ambiente e boa gover
nança. Esta política virou reali
dade e o Butão hoje mostra ao

mundo que o nosso conceito de

avaliação de países está errado.
-

Veja o exemplo dos EUA, onde o

PIB é considerado alto e ao mes

mo tempo aumentam os índi
ces de criminalidade, divórcios,
guerras, neuroses e toda sorte de
infelicidade. O problema é que o

PIB só se preocupa com o cres

cimento material e não leva em

conta se a riqueza foi gerada a partir de destrui
ção de lares ou do meio ambiente.

Os "especialistas" impuseram ao mundo o

conceito de que o crescimento econômico é a

base e o objetivo das sociedades e isto está nos

levando ao desastre. Este modelo de produção
e consumo seguido de mais produção e mais
consumo desestabilizou o ser humano e o pla
neta. Uma nova empresa que se instala em uma

região traz, sem dúvida, .um aumento do PIB

(" , j í j
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desta região, mas se for acompanhada de uma

degradação ambiental, da saúde e do bem-estar
da. comunidade, o resultado final será uma per
da de qualidade de vida, mesmo com crescimento
econômico. Uma civilização focada no FIB é preo
cupada em fazer o bem e não em acumular lucros,
pois, acima de certa quantidade, o dinheiro não

vale nada em termos de felicida
de. O primeiro-ministro do Butão

explicou na ONU que é respon
sabilidade do Estado criar um

ambiente que permita ao cidadão
aumentar sua felicidade e é enfá
tico ao afirmar que o sucesso de
uma nação deve ser avaliado pela
sua qualidade de vida e felicidade
de seu povo e não pela sua habi
lidade de produzir e consumir.

Os conceitos da FIB do Butão
estão correndo pelo mundo todo
e despertando a curiosidade de
muita gente interessada na pro
moção de um novo modelo de

civilização, mais feliz e menos

preocupada com o consumo. O
ocidente já adicionou mais cin

co itens aos quatro pilares do Butão: boa saúde,
educação de qualidade, vitalidade 'comunitária,
gestão equilibrada do tempo (trabalho e lazer)
e bem-estar psicológico. O modelo econômico
atual tem que ser modificado drasticamente e

devemos nos empenhar na busca e concretiza

ção de outros modelos mais favoráveis à vida e à
felicidade no planeta Terra.

"

"

Célio Pezza, escritor

.' � ,�:-
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"
As grandes redes
manifestam
interesse. Elas

olham para Jaraguá
com bons olhos.

HEINE WITHOEfT,
SUPERillll'ENDENTIE 00 SHOPPING

Cresdmento nas vendas
impulsiona a ampliação
Breithaupt receberá investimentos de R$ 90 milhões, duplicando capacidade
JARAGUÁ DO SUL

O Shopping Breithaupt
comemora um crescimento de
23,5% nas vendas de 2010 em

relação ao ano anterior.

O
fluxo de consumidores que cir
culam pelos corredores do 'cen
tro comercial também subiu,
na casa dos 17%, se comparado

com 2009. Somente no mês de março de

2010, mais de 400 mil pessoas visitaram
o estabelecimento, que já conta com 11

anos de história. E são esses números
cada vez mais favoráveis que motivam
novos planos para o empreendimento.

De acordo com o superintendente
do Shopping Breithaupt, Reine Witho
eft, um projeto de ampliação da estru

tura já foi elaborado e está sendo anali
sado pela Prefeitura. "Dentro de 45 dias,
teremos um retorno. E, então, vamos

planejar o lançamento comercial do

projeto. Pretendemos finalizar as obras
em 2012", revela.

Withoeft refere-se ao já anunciado

projeto de expansão do shopping, que
prevê duplicar o tamanho do imóveL A
estrutura será ampliada na altura da Rua
Coronel Emílio Carlos Jourdan até o ter

reno onde hoje está instalada a loja Brei

thaupt Ferragens, que deve ser remanejada.
O terreno onde funcionava a antiga boate
Notre Dame também foi adquirido pela
empresa e será incorporado à estrutura.

Com a obra, o shopping que hoje
conta com 7710jas, passaria a abrigar 155
estabelecimentos. A área locável, de 13
mil metros quadrados, pode chegar aos
27,2 mil metros quadrados. Já o estacio

namento, que atualmente oferece 740

vagas, deve ser ampliado para 1,4 mil va

gas. O shopping, atualmente, gera 1,2 mil

empregos diretos e deve duplicar também o

número de funcionários. Os investimentos
naobragiram em torno dos R$ 90milhões.

GRANDES REDES
SÃO ATRAÍDAS

A ideia, segundo o superintendente, é
prospectar redes, como Renner, Marisa,
Mac Donald's, Burger King, entre outras.

''A região comporta estes investimentos.
E as grandes redes manifestam interesse.
Elas olham para Iaraguá com bons olhos",
garante. Também está sendo estudada a

hipótese de uma área do shopping ser re

servada para salas comerciais e hotel.

• Debora Volpi '

deboI'a@ocorrelodopovo.com.br. , . . . . . . . . . . . .. ., �I
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Com a obra, estrutura do shopping será duplicada, passando de 77 para 155 lojas; também há possibilidade de construção de um hotel

DEZEMBRO I�PRESENTOU CRESCiMENIO NAS V'ENDAS

Começam as liquidações de janeiro
Se dezembro costuma

ser o melhor mês do ano

para os comerciantes, ja
neiro tem como carac

terística um esfriamento
no setor. Mas para con

tinuar atraindo público
para dentro das lojas, os

empresários têm aposta
do nas tradicionais pro
moções de início de ano.

Algumas vitrines do sho

pping já estão forradas
com uma palavra que os

consumidores adoram: Em uma loja de calça
desconto. Eles variam de dos do shopping, os des-
30% a 70% e estão presen- contos são ainda maiores
tes em peças, inclusive, e variam entre 30% e 50%.
da estação. "São produtos "É a coleção de alto verão,
de boa qualidade, peças mas são produtos selecio
de verão, mas de coleções nados. Com' certeza, isso
anteriores. É também uma ajuda a atrair mais gente
maneira de as pessoas en- para a loja, à que janeiro
trarem na loja e conhece- costuma ser mais fraco",
rem os outros produtos", destaca a vendedora De

explica o proprietário de bora Nicoluzzi. Segundo
uma loja de roupas no sho- ela, já no mês de março a

pping, Arnaldo Paulo Ers- loja deve expor uma pré
ching. Segundo ele, em de- via dos produtos de inver
zembro a loja registrou um - no, estimulando a compra
aumento . deJ0.% .nas .ven-.. , < ÀOÂ itens .maisôllesa-dps.

das, e a tendência émanter
este crescimento em 2011.
"Este projeto de ampliação
do shopping será muito
bom para nós. Quanto mais
opções, rriais marcas e lo

jas, mais pessoas circularão
pelo shopping", acrescenta. Descontos

em itens
de verão
variam de
30%a.70%

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis \ 'i,-: '·�l. \1 Jda Comarca de Iaraguá do Sul! SC, torna público pelo presente' , .. ll._·_·.l;\.---,_,_·�II�'h;;-,; ".

I' ", ',l ,!l;,� .. "�

edital, que JOSÉ LEOPOLDO GERENT, CI n° 146.305-5-SESP-SC, ! �!, ''1..;1,''
-_"

,

CPFn0218.225,149-91,esuaesposaIVONESTINGHENGERENT, II \,,·i � [
CI n° 1.261.778-4-SESP-SC, CPF n0850.0n.429-34, aposentados,

ti' :,\",jl'��"� \brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de
.. $;.,;�r�r;� �\, '���,"')�Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domícília- ";i-�!:, �II �1"11 \

.

\��,dos na Rua 418-Valdir JoséManfrini n0538, Bairro São Luis, nesta
... �:!<\���-l:.:,--\- �,W�i��

cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766179, oRE-' \� '\\ �. \1 �'-l
GISTRO DE DE�MEMBRAMENTO, situado nas Ruas 418- Valdir

,."... � .. , .. , ..�l��x!,� .. _, ..", ,.

José Manfrini e 934- Edson Carlos Gerent, Bairro São Luis, perí-
.

metro urbano de Iaraguã do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul/SC, conforme Certidão n° 304/2010, expedida em 09/09/2010, assinando como respon
sável técnico, o técnico em agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira CREA n° 14266-2 ART n°
3795078-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 662,20m2, sendo
constituído de l(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-

centro,Jaraguá do Sul/SC,
'

JARAGUÁ DO SUL, '23 DE DEZEMBRO DE 2010
AOFICIALA

EDITAL

''''l1''' ",,;., ,'_, ..... ,'

.raragua 00 :::5Ull ;:;'1..,.:,
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Com chocolates e souvenirs, ,

Giovana vem conquistando
os instrumentistas,
que já pedem pelos

produtos antes mesmo
de chegar à cidade

Oslucros
,.", ,.", ,

naosaoso

culturais
Economia local também fatura
com a realização anual do
evento demúsica

JARAGUÁ DO SUL

Cerca de mil pessoas
movimentando setores

. como o comércio e a

hotelaria, em pleno
mês de janeiro.

Este
cenário é típico de

Litoral, afinal, o calor do
verão agregado às féri�s
escolares sempre induziu

ao turismo. No caso de Jaraguá
do Sul, a tradicional evasão, que
por décadas deixou a cidade va
zia e a economia desacelerada
nesta época do ano, tem sofri
do mudanças. Desde a chegada"
do Femusc (Festival de Música
de Santa Catarina), em 2006,
diversos segmentos vêm en

contrando maneiras de manter

o faturamento semelhante, e em
alguns casos até superior, ao do
restante dos meses.

Atenta às oportunidades ofe
recidas pelo evento, a comercian
te Giovana Hornburg não deixa
nenhuma edição passar desper-

cebida. Há três anos, ela organi
za um estande dentro do Centro
Cultural da Scar especialmente
para vender os produtos que fa
brica. Os doces e os souvenirs da

empresária fazem sucesso entre

alunos, espectadores e professo
res. "Conquistamos clientes fieis,
eles mandam até e-mail para sa

ber se estaremos lá", explica.
Por isso, a partir de amanhã,

Giovana espera abastecer os ins
trumentistas e também o públi
co com 200 quilos de chocolates.
O volume é semelhante ao co

mercializado em 2010 ao longo
das mais de duas semanas de
Femusc. Além das guloseimas,
ela estima vender uma centena

de canecas e 'em torno de 80 ca

misetas' ambas personalizadas.
"Estou, acima de tudo, divulgan
do a minha marca", enfatiza. Se
gundo a empresária, assim como

ela, diversos outros profissionais
podem explorar o potencial tu
rístico do evento.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Movimento triplicado
Na panificadora de Luciane

de Andrade, que fica nas proxi
midades do Centro Cultural da
Scar, o Femusc revolucionou o

mês de janeiro. ''Antes dele era

uma tristeza", resume. Nos úl
timos seis anos, o festival foi

responsável por triplicar o mo

vimento de clientes no estabele
cimento nesta época do ano.

Para não correr o fISCO de

perder os novos fregueses, a co
merciante prepara oestoque e a

produção. Até o dia S de feverei
ro' por exemplo, não faltam bo
los de brigadeiro, pães de queijo
e cucas no balcão da padaria. Os
três compõem a lista de prefe
rência dos instrumentistas que
visitam Jaraguá do Sul.

Durante o Femusc, não faltam
bolos de brigadeiro, pães de

queijo e cucas na panificadora

PIERO RAGAZZI

,

Garantia de
casa cheia

Além de agregar clientela ao

comércio jaraguaense, o evento

também modificou a realidade dos
hotéis da cidade. Somente em um

deles, 70% dos quartos são destina
dos aos participantes do Femusc.

Segundo a supervisora de vendas,
Alexandra Blanck, sem o festival, a
lotação no mês de janeiro alcança
ria, no máximo, 35%. "Tem a ques
tão da rentabilidade, mas também
existem os lucros trazidos pela
convivência. Os músicos possuem
um comportamento diferente, são
tranquilos. É tudo muito agradá
vel", comenta.

Por causa do evento, hotel conta .

com 70% de ocupação em janeiro

Clientela massiva
Outro segmento que não

para de lucrar com o festival
é o de lanchonetes e restau

rantes. Conforme Fernando
de Souza, proprietário de
um dos estabelecimentos

preferidos dos músicos, a

movimentação já exigiu
até mesmo adequações no

espaço físico do local. Ao

longo do festival, o estacio
namento acomoda mesas,
cadeiras e clientes.

Já na praça de alimenta

ção do shopping, o evento

também agrega cifras ao fatu
ramento. Segundo os irmãos

gêmeos Anderson e Rodrigo

Ewald, os instrumentistas

sempre aparecem em grupos .

e não costumam ir embora
sem experimentar diversos

pratos. A batata frita, porém,
é a predileta. De acordo com

os empresários, a educação
dos participantes chama a

atenção.
PIERO RAGAZZI
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As contas do Femusc
Segundo Fenísio Pires Junior, diretor-executivo do

Femusc, no custo total do evento, estão embutidos os

quase R$ 270 mil referentes às três refeições diárias
cedidas aos músicos e R$ 200 mil de locações de es

paços. Os professores não recebem cachês, porém,
ganham uma ajuda de custo. O apoio soma R$ 317
mil. "Esse dinheiro, eles gastam na cidade", comenta.
A hospedagem e o transporte dos docentes e equipes
técnicas consomem outros R$ 250 mil. Já para arcar

com os serviços extras contratados, a organização pre
cisa de R$ 235 mil.

As contas são pagas através de diversos apoios. Isso
porque, os alunos desembolsam somente R$ 300 na ins
crição, Em troca, têm direito a duas semanas de aulas e

concertos, alojamento e alimentação. Da Prefeitura, o
Femusc recebe R$ 100 mil por meio de suplementação
da Câmara de Vereadores ao Fundo de Turismo. A ad

ministração pública ainda cobre os custos de transpor
te, combustível e motoristas usados no deslocamento
dos participantes dentro da cidade.

Conforme Junior, por enquanto, o governo de Santa
Catarina sinalizou o repasse de R$ 500 mil. Na semana

passada, a diretoria do festival havia solicitado R$ 950
mil ao governador Raimundo Colombo. No entanto, o
valor foi reduzido quase à metade. Outra fonte de sus

tento do Femusc é a Lei Rouanet de incentivo federal à
cultura. Por meio dela, o evento captou R$ 900 mil jun
to à iniciativa privada.
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Concertos
realizados
na cidade já
despertam o

interesse dos
turistas que
passam férias
no Estado

, ,

Retomo financeiro
é três vezesmaior
Investimento para a realização é baixo se

comparado àmovímentação econômica
o Festival de Música de
Santa Catarina consome

.
cerca de RS 2 milhões a
cada edição.

cidade de Campos do Jordão.
Adequado à realidade local, o

Femusc se transformou em um

produto cultural igualmente ren
tável. Conforme Junior, estima
se que ele faça retornar, de forma
direta à cidade, três vezes o valor
investido na organização. Con
firmando esse potencial, o dire
tor-executivo lembra que duas

operadoras de turismo de Santa

Catarina já começaram a vender

pacotes de viagem tendo como

mote os concertos promovidos
no município entre janeiro e fe
vereiro. "Dias atrás, um cruzeiro
marítimo atracou em São Fran-

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

cisco do Sul e os turistas pediram
.por Jaraguá do Sul", comenta. A
intenção dos viajantes era apro
veitar o tempo em solo para as

sistir às apresentações de música
erudita na cidade.

Além dos turistas, os pró
prios músicos são responsáveis
por movimentar a economia. De
acordo com a organização, cerca

.

de 500 instrumentistas são espe
rados para esta sexta edição. Os
professores e assistentes somam
mais 79 pessoas.

[irçamento,
apesar de pa

ecer alto, é quase insigni
cante frente aos recursos

espendidos a outros even

tos desse tipo realizados no Brasil.
Segundo Fenísio Pires Junior, dire
tor-executivo damaratonamusical,
somente o Estado de São Paulo de
sembolsa R$ 6 milhões anuais para
que um dos mais tradicionais festi
vais do país ocorra anualmente na

Município abriga, durante quase três semanas, cerca de 600 instrumentistas de várias partes do mundo
. . \
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de Jaraguá, Jair Alquini, alerta

que "cerca de quatro mil residên
cias em Iaraguá estão localizadas
em áreas consideradas de risco",
onde podem ocorrer alagamen
tos, enxurradas e deslizamen
tos. As 54 áreas e microrregiões
de risco do município estão sob
monitoramento. Entre as me

didas para lidar com a situação
figuram o projeto Minha Casa
Minha Vida, e os fundos do PAC.
Todas de implementação no lon

go prazo. A previsão é de que os

temporais se concentrem no

Oeste e no Litoral Sul.

11/"",,1

Temporais sobre o Estado
Jaraguá do Sul tem mais de quatro,mil residências em áres de risco

� - �

Chuvas fortes estão a caminho em Santa Catarina, devendo causar enchentes temporárias, prinéipalmente no Oeste e no Litoral Sul do Estado

A passagem de uma frente
fria provoca tempestades
em SC e coloca em alerta
regiões onde vivem cerca

de 20 mil pessoas em

Jaraguá do Sul, segundo a

Defesa Civil do Município.
�- om a chegada de uma

frente fria, seguida por
uma zona de baixa pres

..._ são, no começo da sema

na, o quadro é de possíveis tem
pestades até domingo. De quinta
para sexta-feira, há previsão de
nova frente fria no Estado. Há

grande probabilidade de tempo
rais isolados durante a semana,
com chuvas fortes por toda San
ta Catarina. Embora não se des-

EDUARDO MONTECINO

Encosta no Rio da Luz causa preocupação aos

moradores, que temem deslizamento
carte a chance de tempestades, a
previsão para Jaraguá é de pan- A Defesa Civil está em alerta
cadas de chuva com trovoadas, em todo o estado, mantendo o

com mais força do que as que atendimento padrão no telefone
vêm ocorrendo diariamente. 199, e pedindo que a população I

Embora não considere a si- avise sobre quaisquer movimen
tuação digna de alarde, a Defesa tações de terra ou inclinações ,

Civil de Jaraguá está seguindo as anormais de árvores e postes.
diretrizes da Defesa Civil do es- A passagem de uma terceira
tado, mantendo as medidas de frente fria, prevista para o dia 22,
precaução e estando de pronti- deve favorecer a instabilidade e

dão caso a situação não transcor- provocar chuvas isoladas em todos
ra de maneira tranqüila, Por ora, os dias da próxima semana, man
não hámotivo de alarme. tendo a tendência de temporais

Devido a chance de tempo- isolados dos próximos dias, assim
.

. ,.

d D � Civil t tu 1 d
H
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Danos pelas
chuvas irritam
moradores

Moradores da RuaAlvi
no Flor da Silva, no Jaraguá
84, vêm reclamando dos
buracos que tem surgido
no asfaltamento. De acor

do com a moradoraWani
se Westphal, o problema
tem se agravado com as

chuvas do final das tardes,
que vem abrindo buracos,
um atrás do outro. Além
disso, o asfalto está defor

mando, e a tubulação de

esgoto da rua está entu

pida e quebrada, afirma a

moradora.
O morador da rua Ar

thur Ropelatto, no bairro
Santa Luzia, Claudir Au

gusto Dias, tem reclama
do da vala em frente à sua
casa. É só chover que o en

canamento das casas en

tope. Cansado da inação
da Prefeitura, Claudir diz
que está disposto a fazer o

serviço de fechar o enca

namento da vala por con
ta própria, .mas precisa de

autorização para isso.
A Prefeitura alega que

tem feito a manutenção
constante das ruas em

questão, e que com as chu
vas, os danos estão dentro
do normal para a época.
De acordo com o secretá
rio Valdir Bordin, o início
de ano tem sido tranquilo
e sem grandes problemas.

"
A cada vez que

chove,enchetudo
e eu tenho que

abrir tudo e trocar o
encanamento todo.

CLAUDIR AUGUSTO
DIAS, MORADOR

"
EDUARDO MONTECINO

Vala na rua Arthur Ropelatto
invade o encanamento
das casas a cada chuva

;.;
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ia pedágiomais caro
Não há definição sobre o tamanho do reajuste, que deve valer a partir de 22 de fevereiro

Re(\juste do pedágio
cobrado pela Autopista
litoral Sul está em análise
pelo órgão competente.
O valor atual pago por
carros leves é RS 1,20.

AAgência
Nacional de

Transportes Terrestres

(ANTT) vai discutir o

reajuste dos preços
cobrados pela Autopista Litoral
Sul, concedida à OHL Brasil, en
tre os dias 17 e 21 de fevereiro.
Embora não tenha sido tomada
nenhuma decisão no momen

to, a tendência é que haja novo

aumento. Nem a agência, nem
a concessionária especularam
o valor do reajuste, que tem

chance de ser recusado.
O aumento previsto' para a

concessionária da BR-101 não
é o único: a Autopista Planalto
Sul, que atende o trecho da BR-
116 entre Curitiba e a divisa com
Santa Catarina, reajustou seus

preços no domingo, dia 16.

•

O pedágio sobre automóveis

passou de R$ 2,90 para R$ 3,10.
O reajuste dos valores co

brados pela Autopista Litoral
Sul ocorre anualmente, no dia
da inauguração do pedágio no

trecho, 22 de fevereiro. O valor
cobrado para veículos leves
abriu a R$ 1,02, em 2008, pas
sando a R$ 1,10, em 2009, e R$
1,20 em 2010.

O reajuste do ano passado e

a prorrogação das obras devidas

pela empresa foram questiona
dos pelo ministério público, em
uma ação civil pública do pro
curador Mário Sérgio Ghannage
Barbosa. O pedido de afastamen
to da revisão foi negado pela juí
za Claudia Maria Dadico, �em de
zembro passado. A procuradoria
contesta a decisão. Pedáglo no trecho norte da SR-101 tem chance de sofrer novo aumento, mas valor ainda não foi revelado

PREVISÃO DO TEMPO

RISCO DE
TEMPORAL
Aumento de nuvens' e
pancadas de chuva por
todo o estado, com risco
de chuvas fortes durante
a tarde, e pOSSíveis
temporais..

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 20°C
MÁX: 32°C

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 35°C

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 30°C

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 2s-e ;llJ:;"�"q;�lf;;:'II!i1�;,,,iilJJI'

I

tnso!m'ado Pal"Glalmentll Nublado
Nublado

�V�PESTADE8
Frente fria

agrava chuvas
A chegada de uma frente fria

no início desta semana criou uma
zona de instabilidade no estado,
com pancadas de chuva e trovo

adas ao redor de Santa Catarina.
Grandes chances de alagamentos
temporários e granizo isolado.

Instável
fi' I '

,; f I' .,1' �

1"il\fOadaChuvoso

PIERO RAGAZZI

"'�l]I,� P-f� TU

Calor em SC pode
quebrar recordes
A previsão é de aumento

constante das temperaturas du
rante o restante do mês, devido a

chegada da frente fria no litoral.
O cenário mais grave previsto fa
ria deste o verão mais quente da
história do estado.
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Nazareth conârmashowna cidade
Banda escocesa desembarca no município no dia 19 de fevereiro, em local ainda indefinido
A banda escocesa
Nazareth vai desembarcar
em Jaraguá do Sul no
próximo mês.

12 Geral

show dos roqueiros está
marcado para sábado, 19
de fevereiro, e já foi confir-

...."mado pelo próprio grupo,
na página virtual www.nazare
thdirect.co.uk. Segundo o site,
os músicos vão fazer uma turnê
em Santa Catarina. Além de pas
sar pelo município, eles também
tocam nas cidades de Chapecó,
Curitiba, Criciúma e Balneário
Camboriú, respectivamente, nos
dias 18, 24, 25 e 26. Nasequência,
o grupo segue para a Rússia.

Por enquanto, apesar de ofi
cializar as datas, a banda ainda
não divulgou os locais dos shows
e nem informações quanto aos

ingressos. Especulações indica
vam que a Scar (Sociedade Cultura
Artística) poderia receber a Naza
reth. Porém, até ontem, a entidade
não havia recebido nenhuma soli
citação para a locação do espaço.

JáMiriam Meier, chefe do setor
de Eventos da Fundação Cultural,
disse; ontem: à reportagem, que
existe uma negociação da produ
ção do show com o órgão. O intui
to é definir onde o palco serámon
tado. EI� poderia ficar naArena ou
no Parque de Eventos. No entanto,
nada foi definido.

A Nazareth já esteve no Esta
do na turnê passada. Agora, ela
volta para divulgar o novo traba
lho, intitulado Big Dogz.

DIVULGAÇÃO

Roqueiros já vieram ao Estado
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Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. R'einoldo Rou, 414

Brusque(47) 3355-L
Praça Vicente Só, 7
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INFRAESTRUTURA

Pista continua em construção
Dnit pede atenção redobrada nos quilômetros 89 e 93, onde terceiras faixas serã� implantadas

CORUPÁ

Na rodovia 8R-280, as
obras de construção da
terceira pista entre os

quilômetros 89 e 93, em
Corupá, têm previsão de
término em outubro deste
ano. Por isso, motoristas
precisam estar ainda mais
atentos neste trecho.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011

www.peugeot.com.br

Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47)-3331-4500
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. Rio do Sul (47) 3522-0686
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As
obras devem desafo

gar o tráfego, principal
mente para a passagem
de veículos com cargas

pesadas. Nesse trajeto, conhecido
como Serrinha, 17,8 quilômetros
de faixas adicionais serão implan
tados. O projeto também con

templa a recuperação integral dos
acostamentos para oferecer mais

segurança aos usuários.
Conforme o Dnit (Departa

mento Nacional de Infraestrutu
ra de Transportes), de Florianó

polis, uma das etapas do projeto
prevê a recuperação de toda a

pista de rolamento entre Corupá
e Canoinhas, com serviços de re
composição do revestimento do
asfalto. Os trabalhos referem-se
ao Programa de Restauração de
Rodovias denominado Crema.

-

MAIS ATENÇAO
Desde outubro passado, as

obras de implantação das terceiras
faixas estão em desenvolvimento,
consequentemente requerendo
mais atenção dos motoristas. En
tre os quilômetros 89 e 93, má
quinas estão na pista, e o cuida
do deve ser redobrado porque há
desnível entre a rodovia e os acos
tamentos. Após concluir esse seg
mento, inicia-se uma nova frente
de trabalho para continuar os ser

viços e construir as terceiras faixas.
Essas obras fazem parte do pla

no de melhoramento da área viária
do trecho já executado, do quilôme
tro zero, em São Francisco do Sul ao

.

quilômetro 86,4, em Corupá. Em
maio do ano passado, a reportagem
do jornal O Correio do Povo publi
cou a programação dessas melho
rias, que também tem o objetivo de
conter os riscos de deslizamentos

que geralmente ocorrem na rodo
via, principalmente na serrinha.

O projeto está orçado em R$
37,2 milhões e o prazo de execu

ção é de dois anos. Os recursos

são do governo federal.
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CLIC DO LEITOR
.Esse é O Leo, ele
foi encontrado
na rua; já foi
vacinado e

castrado, e
precisa de um
dono. Adoção·
com Ursula \

no telefone
9175-1972

CRÔNICA

.

O mito do herói
.... studiosos revelam, com certo exage

ro, que todas as histórias contêm um

tipo de monomito originário. Joseph
__ Campbell, mitólogo americano é o

mais famoso defensor dessa tese, muito bem
elaborada no livro O herói das mil faces. Essa
história original, que irá influenciar todas as

outras, pode ser resumida assim:
Nosso herói vive num mundo comum, até

o dia em que é solicitado a ir atrás de uma

rmssao. Primeiro, recusa,
mas muda de ideia e vai atrás
da aventura, onde vai se de

parar com todo tipo de pe
rigo. Por fim vence, volta ao

mundo que havia deixado,
trazendo a boa nova ao povo.
Embora haja variações aqui
e ali, Campbell garante que na. essência, todas
as histórias se assemelham.

Em minhas pesquisas, descobri que tal te
oria se aplica às histórias dos principais fun
dadores de religiões, cujas biografias mantêm
importantes semelhanças entre si. São deze
nas de acontecimentos que aparecem con

tados de modo muito parecido nas diversas

tradições, e que fatalmente leva o observador
mais cauteloso a tentar separar o que é his
tórico e o que é mito. Para ilustrar, citarei al
gumas dessas famosas narrativas. Por ordem

cronológica: Krishna, Zoroastro, Buda e Jesus.
O nascimento: Krishna era filho de De

vaqui, que engravidou do espírito divino.
Pastores receberam um aviso celeste e foram

adorá-lo levando presentes. Zoroastro nasceu

de uma jovem de quinze anos, fecundada por
uma réstia de luz emanada pelo deus persa. A
mãe de Buda, a princesaMaya, engravidou em
sonho por um elefante sagrado. Jesus veio ao

mundo através de Maria, que gerou a criança
por obra do Espírito Santo. Segundo os textos

sagrados, todas elas eram virgens.
Milagres, prêmio e maldição: Krishna

curou doentes e ressuscitou os mortos. Zoro
astro falava de um céu para.
os bons e do inferno para os

maus. Jesus era famoso por
curar doentes e ressuscitar
os mortos, bem como an

dar sobre as águas, acalmar
tempestade, etc. E, seguindo
a tradição dos antigos profe-

tas, prometeu o céu a quem cresse nele, e o

inferno aos descrentes.
Morte: Krisnha meditava embaixo de uma

árvore quando foi atingido por um caçador.
Quando os discípulos procuraram o corpo

.

não o encontraram. O deus indiano já havia
subido aos céus. Jesus ressuscitou depois de
três dias. Após um curto período, subiu aos

céus diante dos seguidores.
Devido a essas semelhanças, muitos estu- ,

diosos duvidam dá existência histórica desses

personagens. Outros dizem que apesar dos

exageros da narrativa, comum entre o povo
do oriente, todos eles são personagens histó

ricos, líderes em seu tempo, e que ainda cau

sam grande admiração naqueles que creem.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Banho e tosa com preços espeCiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Oog I Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA
l

·1
1

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Enrolados (Dub) (13h20, 17h20, 19h20,
21h20 - todos os dias)

.' Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14hl0, 16h40,
19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 15h50,
17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Entrando numa fria maior ainda com a

família (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
'- • Cine Garten 5

21h30 - todos os dias)
• Além da Vida (Leg) (13h5Q, 16h30, 19h10,
21h40 - Todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h40, 15h50, 18h,
20hl0 .:. todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (22hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (22h - todos os dias)
• Enrolados (Dub) (13h45, 15h50, 18h, 20h
- todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 19h50 -

todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Dub) (17h50 - todos

os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg) (22h ,.. todos
os dias)

,

"

'� • Cine Mueller 2
• Entrando numa fria maior ainda com a

farnflia (Leg) (14h30, 16h50, 19h, 21h15 -

todos os dias) BLUMENAU'
.

• Cine Neumarkt 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (22h - todos os dias)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 17h50,
19h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (13h30,
15h30, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Entrando numa Fria maior ainda com a

Familia (Leg) (14h30, 16h50, 19h30, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20-17h-19h20-
todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h30 - todos os

dias)

• Cine Neumarkt 2
, Entrando numa fria maior ainda com a

farnflia (Leg) (14h20 16h40, 19h15, 21h30 -

todos os dias)

LANÇAMENTOS • Cine Neumarkt 4
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 16h, 18h,
20h - todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (22h -todos o� dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Iara procura Virgílio para ajudá-Ia a extorquir
Nicolau. Ajuricaba decide prender Lincon. Lincon,
irritado com a volta do delegado, começa a beber.

Joca brinca dizendo que quer ir morar no Solar com Ar

minda. Ajuricaba comemora a manchete do jornal que
fala mal dele, porque mostra que Lincon está furioso.
Na delegacia, Ajuricaba pede para Marta tirar uma foto
dele para enviar a Lincon. Iara liga para Joca como a

contratante desconhecida e diz que precisa encontrar

Ferrolho, pois é uma questão de vida ou morte. O dete

tive diz que fez de tudo para encontrá-lo.

TI-TI-TI

Ariclenes e Jacques tentam seduzir Jaqueline,
Jaqueline visita a filha e se surpreende ao ser bem
recebida por Breno. Valquíria se declara para Luti

e eles reatam. Edgar desperta no apartamento de

Luisa e se estranha. Bruna liga para Amanda atrás
de Edgar e conta que ele não dormiu em casa. Gino

toma uma decisão errada na fábrica e pede demis

são. Stéfany ouve a conversa de Armandinho com a

avó e Magali e descobre toda verdade. Jaqueline re

cebe flores de Jacques e Ariclenes. Stéfany surge na

fábrica e conta a Rebeca que Armandinho e Magali
são netos de Orlando Bianchi.

ARAGUAIA
Vitor inventa para Fred que encontrou a pulsei-

ra de Amélia. Geraldo insinua que Vitor quer Max
'

preso para poder ficar com Amélia. Fred comenta

com Janaína que suspeita que Vitor e Amélia este

jam tendo um caso. Tavinho confessa a Lenita que
está interessado em Esmeralda. Terê incentiva Amé
lia a contar a verdade para seus filhos. Estela implo-
ra que Ruriá não a faça escolher entre a' vida dele
e a de Solano. Amélia visita Vitor, e ele se oferece

para ser sócio dela. Antônio Carlos leva o resultado

alterado do exame de DNA para Max. Manuela sofre
ao abrir o envelope do laboratório.

INSENSATO CORAÇÃO
Pedro e Marina tentam disfarçar a tensão do

reencontro. Zuleica pretende se desculpar com

Wanda pelas ofensas que fez a ela durante a festa.
Pedro e Marina falam sobre o que estão sentindo um

pelo outro. Umberto deixa tia Neném curiosa ao fazer

mistério sobre a sua verdadeira relação com Wanda.

Raul tenta se reconciliar com Wanda. Olga e Floriano vão
à casa deWanda para conversar sobre a confusão que
aconteceu durante a festa. Irene invade o quarto do

primo Pedro, mas é repreendida por Nando. Léo vai à
casa de Tia Neném a procura de Umberto.

, � -\ \ ,,� ; :(0,r�!>amo doscapítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Dia produtivo para quem trabalha

, em lugares isolados ou se dedica
a tarefas que favoreçam o anonima

to. Interesses em comum vão estimular a

vida a dois. Este é um tempo de extrover

são, brilho e prazer: aproveite!

A comunicação será seu grande
trunfo. Os empreendimentos co

meçados agora, especialmente
em grupo, tendem a ser bem-suce

didos. A fase é de sintonia na vida a dois.

Hoje, não terá dificuldade para expressar
o que sente.

,
GÊMEOS

�/lii Aproveite o astral para melhorar
M as suas condições financeiras e

profissionais. Seu otimismo e sua

autoconfiança vão favorecer uma vitória

no campo afetivo. Só é valorizado quem
se valoriza!

Estará no ápice da sua autono

\lofâ,.......H' mia. Alguém que está distante

pode despertar saudade. Na rela-

ção a dois, terá uma sensação de

felicidade há muito não sentida! Aproveite,
seu entusiasmo e sua alegria de viver se
rão visíveis.

LEÃO
Eis 'um dia em que terá maior ne

cessidade de silêncio e reflexão.
Trabalho que favoreça o anoni-

mato conta com boas vibrações. À noite, a
discrição será seu maior trunfo. Sua espon
taneidade será bem-recebida.

Você vai estar mais articulado(a)

i' do que nunca. Quanto mais
''''WM'' envolvido(a) com sua profissão,

maior será sua popularidade. Óti
mo astral na área afetiva. Suas esperanças

podem ser realizadas agora, mas mante

nha a discrição.

LIBRA
O setor profissional recebe po
derosas vibrações. Procure dar

atenção para seus familiares. A

dois, o astral é de grande cumpli
cidade e muito companheirismo. Lute com

garra pelos seus interesses.

ESCORPIÃO
Quanto mais confiante se mos

trar, mais sucesso fará. O astral

revela sua criatividade, podendo
ter êxito com tudo que envolva la

zer. Enorme sucesso e satisfação no cam

po sentimental. É tempo de intensificar

seus contatos.

SAGITÁRIO
Medite sobre as coisas que dá

valor e o que deve mudar em
"

seu comportamento. A dois, en

contrará o apoio e a segurança que

sempre quis! Você sentirá necessidade de

renovação em sua vida.

CAPRICÓRNIO
Deixe a individualidade de lado e

só terá a ganhar. O dia é ideal pra
trocar experiências. Há grandes

chances de se ajustar à pessoa amada.

Ser feliz é tudo o que se deseja. Não se

desgaste querendo ser dono(a) da razão.

Tudo o que você conseguir neste
dia será fruto do seu trabalho.

Quanto mais anônima for sua

atuação, melhores serão os resul
tados. À noite, o astral é ótimo para quem

deseja companhia. É tempo de trocar cari

nho, afeto e atenção.

O dia é oportuno para se dedicar
a uma atividade com a qual se
identifica. A fase é promissora

para quem trabalha com entrete

nimento. Sua estrela vai brilhar na área
afetiva. Não perca a chance de expandir
seus horizontes.
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Taís Araújo está
,

esperando menino
Depois de dizer que não queria nem ouvir falar

do sexo do bebê, a atriz Taís Araújo revelou, nesta

segunda-feira, que el� e Lazaro Ramos esperam

por um menino. As novas foram numa sessão para
convidados após apresentação da peça "Amores,
perdas e meus vestidos". Este é o primeiro filho da

atriz, que ainda não decidiu nome, e declarou que

pretende ter vários outrosfilhos.

Katy Perry chama
Madonna de blasfema

Filha de pastores e cristã devota, a can

tora atacou a rainha do pop acusando os

shows dela de serem blasfêmias, por usarem
de simbolismo bíblico para efeito dramático.
"Para mim, a espiritualidade e algo muito im

portante e não gosto quando as pessoas não
levam isso a sério. Não entendo por que há
artistas que jogam esse jogo, como Madonna

que sobe em uma cruz para cantar."

I' '·0

Atuar com Roger
foi um "prazer"

A atriz Deborah Secco, na festa de estréia de in

sensato coração, nesta segunda-feira, na churras

caria Porção, Barra da Tijuca, comentou rapidamen
te a experiência de contracenar com o marido, o

jogador Roger, na novela de Gilberto Braga. "F0i um
prazer. Não cheguei a contracenar exatamente com

ele mas acho que ele foi bem na cena, até porque
ser ele mesmo é fácil" disse.

DIVIRTA-SE

Sempre'Atrasado
Joãozinho chega no meio da aula.
- Atrasado outra vez, Joãozinho - reclama a pro

fessora. - É a terceira vez esta semana.

- Desculpe, professoral.
- O que você pretende ser no futuro, com este

tipo de comportamento?
". : '; Polítioo, professora!

Juliana Alves
não tem

tempo pra 8BB
Participante da terceira edição

do reality show global, a atriz, que
hoje interpreta Clotilde na novela
Ti Ti Ti, não está acompanhando
a décima primeira edição do pro

grama. A atriz não tem nem tem

po para acompanhar o progra
ma, pois tem dias em que grava
mais de 20 cenas. De saída da
novela em março, a atriz vai tirar

umas férias curtas, e logo reto

mar a busca por novos papéis.

James Franco
faz serial, killer

O ator James Franco será um serial killer em sua

próxima produção, "The Night Stalker", segundo o

site "Aceshowbiz". O filme conta a história do serial
killer Richard Ramirez, acusado de 13 homicídios
e 14 roubos. O filme tem roteiro de Nicolau Cons

tatino, em cima de um livro de Phillip Cario sobre o

assassino, que aterrorizou a cidade de Los Angeles
em 1984 e 85. O verdadeiro Ramirez aguarda exe

cução no corredor da morte em San Quentin.

Gaio castro não
• • •

posaria nu Jamais
Apesar de ter feito um strip tease no caldeirão

-e

do Huck neste fim de semana, o ator garantiu, para
decepção das fãs, .que não vai mostrar nada que
não foi mostrado no caldeirão. Segundo a coluna

Retratos da Vida, do jornal Extra, o galã descartou

por completo a idéia de posar nu. Caio também co"

mentou sobre o inicio da carreira, e o preconceito
que sofreu por parte de pessoas que pensavam que
ele era "só um rostinho bonito".

SUDOKU

SOBRE O JOGO

, ,. ,��, " • I •

; ..... oi .. I.. ... � I _ .. I .. "

É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
19/1
Adriane M. Fischer

Alessandro Oldenburg
Aline G. Brayer
Amauri F. Stelmmacher

;

Anderson Meyer
Antonio Lennert

Carlos A. Lamin

Cláudia E. Dalpiaz
Cristiane Maas

DinoCucco

Elcio R. Padilha

Elvira dos Santos

Eznina Konell

Gabriel Maas

Gabriela Duwe

Irmali Foscalas

Jorge L. Hermes

Kleywin de Mello
Lucas E. Ramos

Luciana Kreutzeld

Marcelo Borges
Margrid Ehnke

Maria da C. Martins

Marlete Mai

Marli Hornburg
MarlyDrews
Pablo P. Iarnín

I,

Paloma KOpp
Ricardo Plitze

Rodrigo Thomsen
Rosane K. Petri

Sandro R. Schunke

valdino Glatz

Valmor Fuck

I' WÇigner P. oe Souza
.

Willian Ribeiro
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Alerta vermelho
Diversas confecções reuniram

seu "conselho de guerra' para to

mar importantes decisões relacio
nadas aos preços da coleção In

verno. O mesmo se pode dizer das
malharias. Esta coleção, que é a que
mais consome fios, está. iniciando
sua comercialização e a especu
lação em tomo do preço do fio de

algodão deixa todos inseguros. Se
vender barato, poderá produzir um
grande prejuízo e, se aumentar de

mais, poderá não vender e produzir
ainda mais prejuízos. Encontrar a

dose certa é a grande questão.

Até quando?
Um dos maiores pontos

de congestionamento do
trânsito de Jaraguá do Sul pa
rece a cada dia pior. Trata-se
do acesso a "Ponte da Weg"
que, nos horários de pico,
tem congestionamentos qui
lométricos, tanto no lado da
Ilha da Figueira como daVila
Lalau. E a solução está logo
ali ao lado, que é a "Ponte da

Apae." Ela está pronta, mas
faltam os acessos. O pior é a

data de entrega. A promessa

já fez aniversário.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Cresce demanda
Indicador da Serasa Experian

indica que a demanda das em-
.

presas por crédito cresceu 7,6%
em 2010 em relação ao ano an

terior. Em dezembro, ocorreu

recuo em confronto com novem

bro, de 5,7% mas em relação a

dezembro de 2009 o crescimento
foi de 11,7%. Isto mostra que as

empresas continuam apostando
no futuro e se endividando.

Alcantaro assume

Sebrae/SC
O empresário Alcantaro Cor

rêa, muito cotado para ser o pró
ximo presidente da Fiesc, acaba
de tomar posse como novo presi
dente do Conselho Deliberativo
do Sebare/SC, substituindo José
Zeferino Pedrozo.

Como superintendente, assu
miu Carlos Guilherme Zigelli.

Texfair home
" 'f'" listá. 'progratnada, para o

peiíodo de 22 fi 25 de feverei
ro e réunirá os fabricantes de

têxteís ,para o lar; Em even

Itos'� antedareS, "ficou :tÜuo
.

que este segmento de cama,

mesa, banho, cortina, tapetes
e artigos relacionados, es!ava

. ct�s.eendQ muito e .t0tnan,.". r
:t:�

..

do O espaço das empresas de
. confecção, o que motivou a

criação de llIl1a "feira exclusi-
va para 'o segmento qu{�êm

. i
muita força, especialmente
no Vale do Itajaí. Será naVila
Germânica, ew Blumenau.

09 - 13 - 28 - 55 - 64

Transpézia Ambiental
Ltda - Epp, inscrita no CNPJ n-

05.752.374/0001-87; torna públi
co que recebeu da Fundação do
Meio Ambiente - FATMA a Licen

ça Ambiental de Operação - LAO

451/2010, com validade de 48 me

ses, para atividade de Lavra de Sai
bro comDesmonte por Escavação,
a ser instalada na Localidade de
Tifa dos Húngaros, s/n, no muni

cípio de Jaraguá do Sul-Se.

01 - 03 - 05 - 06 - 07
09 - 1 O - 11 - 12 - 13
14 - 16 - 19 - 20 - 25

"

__INVESl
I

6otretora 'de segt.u�os·
.

Vida e Previdência Risco de engenharia
.utomóveise I!esidê'n,ias ". ;r�ans�R�rte, .

, "Saude
1" •

I DIVULGAÇÃO

Queüo furado
a Suíça defende tanto a cre

dibilidade de suas instituições
financeiras a ponto de ser uma

ilha cercada de União Européia
por todos os lados. Aderir à UE

significava-se ter de abrir algu
mas frestas no sigilo bancário.

Agora, um ex-banqueiro de
mitido ameaça entregar os da
dos dos titulares e transações de
2.000 correntistas. Estas infor

mações estariam em dois discos

compactos, que seriam entre

gues ao Wikileaks. A vida de al

gumas pessoas deverá passar por
maus momentos, arranhando a

credibilidade das instituições fi
nanceiras suíças.

1',1

Moinho Jaragaa
Completa, hoje, 50 anos de exis

tência, esta tradicional cerealista

que, entre outros produtos, comer-
I cializa o sagú Neve. As "bolinhas
de amido" são praticamente des
conhecidas fora de Santa Catarina;
mas é uma sobremesa que sempre
faz muito sucesso entre. os turistas

,

que nos visitam e experimentam; .

Uniassel'vi/Fameg'
A instituição de ensino supe

rior convida o empresariado da

região a participar, no próximo dia
20, às 16 h, do l° Café Empresarial.
Um evento dedicado ao debate
das necessidades profissionais no

mercado regional, à manutenção
de cursos superiores já existentes
e à implantação de cursos diferen

ciados, como forma de garantir o
sucesso e a satisfação da comuni
dade empresarial.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 0,5651 18.1ANEIRO.2010
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CONDiÇÕES QUE SÓA lAVEL FAZ PRA VOCÊ

) - Palio Fire 2P básico, pintura sólida 201 º,2011, à vista, sem troca, a Qartir de RS 24.990,00, (direção hiçlráulica, acréscimo de RS 9J�(mO).
2 - Mille rire 2P básico, pintura sólida 2010/2011, à vista, sem troca, a partir de RS 22.990,00.
3 - Novo UnoVivace 1.0 4P. pintura sólida 2010/2011, à vista, sem troca, a partir de RS 27.860,00 ou c�m 5,0% entrada (R$ 13.930,QO) e saldo financiado em 60meses no valor
de RS 392,65. Valor total do veículo com financiamento R$ 37 .489,00. �Iano espedaJ Banco Fiat na modalidade C.D.e.Taxas de '.,47% arn., 19,14% a.a. eeET de� 13% a.a.

0fertas válidas até 31/01/?011 ou enquanto durer o estoque. Disponibilidade em estoque: 2 unidades pormodelo anunciado nesta campanba,

Rua�icionário João Zapella, 214 - CetJ1ro
Ja�uá do Sul - se
Fone: (4'Zl 321�Ol 00 - �.;javel.com.
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íCUL,O:S Rua Walter Marquardt, 2670-

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

Tnxos compartilhados com o merendo Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

CRÉDITOS X 72 MESES
14.094,00 X 242,98 19.284,00 X 332,45
15.74400 X 271 42 20.03400 X 34538

17.050,00 X 293,94 21.140,00 X 36445

05 contemplações mensais

r' '"
q��ih�H!QlimOl"U l;';:I-/;JJe-Ot;,,"If,t� 'QjHP�'i&'ll'Ih "'I��ii1l,�lJ""Dlos §l

raf13·",·tw:.ZI\'fj]ªf..1:ªh1 !:
23.489,00 X 337,89 35.350,00 X 508,51 !
28.18700 X 40547 43.16000 X 62086

32.620,00 X 469,24 47.110,00 X 677,69
Parcela Reduzida (80%)

05 contemplações mensais

;-
.. - ..

PFi(H,j�(�f}&Õ
.. - .. -

:
! Adiquira já sua Cota de Consórcio

e ganhe Prêmio...

(Desde Gril até TV LCD)
confira o regulamento

I . Oferecimento: Representàhte
Silver Serviços Ltda

I (Validade: 10/01/2011 até 10103/2011)
:

.11 _, .. _ 1It� _ ". ...... '" � ,. .. _ •• """""" .'!II ...,.

A·
.

d .'
.

•

-t I/Ul/II�I" �mI1$� WII1l�, ,II .

.

�tl/tl W1/@& I&Hh1ffi '�I/PI''gen e uma VISI a: IWh�I"W�:lib /Ir 'Il IWiWl;/�J q

ró' �;,:, ,ql�;1
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307 PACK 1.6 FlEX

F?50XLTMWM
STILO SPORTING 1,8 FlEX

GOlFFlA:SH

Uij'ji)(1<ni,1ilfi!I!HJiWFifi"'<o'!'#'PJ1 \,,1' 'q m,' AB'-Ji.Ilm;+Vl"ETALifMfA86'+110DA.f'liti-W
AL+RODA+WT

'"ARfoDR+VJe+i�tn1�W
QUANTUM 2000 MI EVIDENCE AROHVTEAQRODA LDTW
306 $EUíG J.8 .oH+Af+,VE+TE+ÂQ-fiABG+:vV

"

Dê uma
ESPIADINHA
no seu prõxinlO 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.

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

'

+'DE200
VEíCULOS

ANO DE RS POR RS

zeos 63.900 58.900
2011 56.500 51.600

2001 53.990 49.990

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

2009 - Vermelho - Bv - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de liga-leve,
Faróis deNebjna.

OPCIONAIS;

'COMPlETO+A6S�AUffi+CQUBO+ABG+{OMP+CD+ROI)'A,
COMPLETO+ABS+ABG+TE1D+COMP+RODA+WT+W

'

COMPIJ];)±Al4cA65-+cOURO-fiABG+AO+RODMW 'lU

COMPLETO+COURO+ABG+COMP+CD+RODA+LDT+mo
AR+D!4,pvtE4-AQTROOA+LDT"t-W
AR+DH+VTE+AL+ABS+Al1lD+AO+CD+RODA+WT+W

.' '" AltrQl:l+VTl�+AQ+(bt+w/": '

'.
"

AR+DH+VTE+ABS+AO+ABG+RODA+LDT+W

opçÃO 100% FINANCIADO

ACEITAMOS CARTA DE CRÉDITO
EGURO/DESPACHANTE NO LOCAL

CARRO/MOTO NA TROCA

Aproveite·
o seu

13° salário"

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 lnternado
Porta Malas.
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. n,-"'e ehevrolel:
passe na I'1:U

e aproveite!
• MeLHORES pLANOS
• UELHORESTAXAS
• tAELHORES PRAZOS
'5(\ tESTE 'FaIDE

SEU!NlA
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speíte sinalização d trânsit
-

�

CITROEN C3 XTR
1.4 FlEX 2011

ApartirdeR$

40.

CITROEN C4 PAllAS
GlX 2.0 FlEX 2011
A partirdeR$

9.à vista

2 ANOS DE GARANTIA3

CONFIRA TAMBÉM
• RODAS DE L1GA-LEVE 15" • PARA-CHOQUES EXCLUSIVOS AS VERSÔESC3 GLX
• AIR·BAG DUPLO· SAIAS LATERAIS EC3 AUTOMATIQUE.

I, "'�. _ ,I, .

• POTÊNCIA 151CV • FREIOS ABS + EBD
• AIR-BAGS • MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA

CRÉATIVE TECHNOLOGtE CTRoen

5

1-0fertas válidas para os veículos: Citroên AirCross GLX 1.6 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 56.990,00, Citroên C3 XTR 1.4 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 40.990,00 e Citroên C4 Palias GLX
2.0 anotürnodelotj com valor à vista de R$ 59.990,00 sem troca, não incluemfrete, seguro e opcionais. 2-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 24 parcelas fixas de R$ 1.124,59
(1a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Citroên AirCross + IOF. Entrada de 55% e saldo em 24

meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para: Citroên C4 Palias + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas.
Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira. 3-Citroên C3 XTR com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Citroên

AirÇro.ss e Citro�n C4_P�IIÇls corn,.� .�no�:de .Q'ilrantié:!·l?el� Citr9ên do I?r.�l-.'j-Tod!\� ��[\��.,�ÇI!-li ,�'l�t:_lJ�j.�d�J� � l,�ltq_�.���té,2:4�q!.(2q11 ,q't}�Qgu�QtQ. d,urarem ,Qs ,estoques. Imagens me�é!m�nt� il.4�trfl�i\(é!�\ ". ' •• ,
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Rua Ce!. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro - Jaraguá do Sul- se - Fone: (47}3275-1364

ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

laraguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

Iclina
�7 9154.7091

I

Ampliatldo as fronteiras do seu negócio

Vagas para Jaraguá do Sul e RegiãoPossibilidade de rendimento médio R$3.000,OO
Oferecemos:
- Sa lá rio Fixo (aj uda de custo)
- Excelente Comissão
_ Carteira de clientes formada
_ Treinamento em Serviços e Produtos
_ Acompanhamento de Campo
_ Campanhas Internas (Business e TIM)
_ Telefone Celular
_ Seguro de Vida em Grupo
_ Excelente Ambiente de Trabalho

CONTRATA

CONSULrOR DE VENDAS

Pré-requisitos:
'_ Veículo Próprio
_ Boa Comunicação
_ Disponibilidade Imediata
_ Conhecimentô em Informática
_ Proatividade em Prospecção de CI ientes
_ Conhecimento em Vendas

Agente Autorizado

Interessados(as):
Fones: (47) 3055-0099 e 9609-0275

e-mail: rh@businesstim.com.br
Rua João Marcatto, 119 _ Centro - Jaraguá do Sul

�h6 c-otlWr\"'"
Pietra e
Fabíola

Iniciantes, sapecas
e sensuais.

Somente essa

semana na casa.

Sasha
Somente

massagem.

Atendimento com

local, hotel e motel

9922�2047

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Femusc

A
manhã, mais conhecido como quinta-feira, começa na Scar
o 12° Femusc - Festival da Música Catarinense. Desfilarão
músicos e maestros renomados da China, Inglaterra, Brasil
e vários outros países. E o que é melhor, o ingresso será livre,

porém tem que ser retirado antes dos shows na secretaria da entidade.
Durante o festival a coluna vai divulgar fotos de personalidades que fo
ram prestigiar esse evento ímpar para a cultura da nossa região.

Só gatas
Falando sério! Faz tempo que

eu não via tanta garota boni
ta reunida numa festa só como

foi na última quarta, na Zum
Schlauch. Tinha gata pra todos
os gostos. Você pode conferir no
site www.moagoncalves.com.br .

Está chegando
a hora

A galera já está na contagem
regressiva para o casamento

dos apaixonados Diego Rausis
se e Amanda Krause. Será em

outubro.

NAS RODAS
• O melhor esquenta, no
último sábado, em Balneário
de Camboriú, foi aquele
comandado pelo jaraguaense,
o bomVivant Eduardo Schmidt
Ir, Neto. Foi tudo a base de

champanhe francês e uísque Old
Par 12 anos, no "chiqueirinho
vip", para poucos e bons. E haja
cheers! Depois, foram curtir o
GreenValley Club.
• Aliás, a gatarada sarada,
bonita, saudável e bronzeada
foi uma atração a parte no

levanta poeira, que reuniu uma
multidão de pessoas na casa

mais badalada do litoral.

• A sempre bonita e sarada
katiane Bruck, a Katy, é a

aniversariante mais festejada de

hoje. Por favor, liguem! Ela vai
adorar saber que foi lembrada.

I
r Buxixo

O verão é'
uma festa

O babado é esse: Nada de

afetação! É assim a nova onda
nos circuitos mais badalados
do verão, o estilo praiano e um

viver bem, semmedo de ser fe
liz. Nos quiosques na Praia dos
Amores, em Itajaí, aonde ater

rissam muitos jaraguaenses,
tem DJ residente nos lounges
espalhados pela areia, onde o

pôr do sol rola na maior vibe
com gente linda por todos os

lados, todo o santo dia. O ve

rão é uma festa!

co
• Não ousem esquecê-la: hoje,
RejaneNunes apagavelinhas,
corta o bolo e recebeornerecído
coro de parabéns.Milvivas!

• O cantor Anderson

Nogueira, o ex baterista do
Tradição, é a nova sensação.
do momento damúsica

pop sertaneja. Acesse.o
línk e confira os sucessos da
musica pop sertaneja: http:/ /
andersonnogueira.ning.com/

• A atriz de teatro Suka
Krause, e Q arquiteto Rodrigo
Vargas protagonizarão belo
casamento no próximo '

sábado, dia 22., '

• Hoje, quem recebe todo
,

o carinho dos amigos e

familiares pela estreia de mais
um aniversário é o boa gente
Rafael Fernandes. Parabéns,

n Rafael! O meu desejo é que

Social 17

Mayara Neves, na
reabertura do London
Pub, com a presença
'do OJ Puff

"
Amizade consiste
em esquecer o que
se dá e lembrar o
que se recebe.
AUlfAaRfOUMAS

"

Onde comer bem
em Jaraguá

No RestauranteMadalena. Uma
das casas que vieram para ficar.

Dica de
quarta-feira

Curtir a Zum Schlauch, Hoje,
a casa superlota de gente bonita
e interessante.

sejas plenamente feliz.

.Com�çou ontem, na loja,
, n'onna"Ana Boutique, t1�a das
mais modernas de Jaraguá, o'
bazar de verão com descontos
de até 50 %. Vai perder?

• Quem foi vista circulando

pela urbe sorriso foi a bela
Liane LizaVasconcelos,
muito bem acompanhada,
grudadinha ao lado de seu

namorado, Saul Torres.

• Retornam do Canadá no
fim de semana o empresário
Reinaldo Correia e sua

esposaDeyse.

• "Mesmo que você cometa
muitos erros e sempre de novo

-

seja derrotado, não esqueça:
Jesus não abre mão de você"

'Pensando bem ...

o presidente
"' d� Câmara de

VereaC:tores, Jai,me
Vixe ... alguém pode me dizer liA mulher que diz a sua idade ou Negherbon, todo

quem era aquela jovem morena, é muito nova para ter alguma coisa a estiloso, é notícia Pho+oshop Weekend '

até bonitinha, mas que estava perder ou é muito velha para ter algu- na Revista Nossa II,;
_

tão enfeitada nos corredores do ma coisa a ganhar". .

Aqui em Jaraguá tem figuri- A revista NossaWeekend, em
shopping Fall, na segunda-feira, nha criando perfil nas redes so- breve será destaque em nossos

que foi confundida com o Louro C'asal destaque ciais com fotos totalmente "pho- eventos sempre registrando com

José, da Ana Maria Braga? Estava toshopalizada", só para passar a belas fotos os nossos -melhores

quase uma Carmem Miranda.Al- O casal mais apaixonado e sempre destaque do momento é uma imagem de "boniton" e ga- acontecimentos. Esta será sua re-

guém viu? .�'''.'""'''A�··�',�,';:.,,,��H " ..
·

••.u .....{Qrmap,Q,:R�I.Qm�Ri,Ip'igq;ir)rn�HM9�ttQ.Qin�a�1I"teQ��� RQ�hfl·�'l>','4..wJlWnJQQ.as,>P'o"de? t.' e e o e s .. '" .vísra.dofínal de semana.éguardel, •. "," .....
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Criação de empregos é recorde
Para 2011, perspectiva é de uma novamarca histórica, com a geração de 3 milhões de postos
O Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) anunciou ontem que o volume
de vagas criadas em 2010 fói o
melhor do governo lula.

geração de emprego com carteira de
trabalho assinada em 2010 teve resul
tado histórico. No ano passado, foram
2.524.678 postos de trabalho formal, já

descontadas as demissões do período.
Os dados do Caged (Cadastro Geral de Em

pregados e Desempregados), do MTE, revela
ram que os empregos declarados pelas empre
sas de janeiro a dezembro somaram 2.l36.947.

r J

Houve, no entanto, um volume de 387.731

vagas com carteira assinada que foi apenas
entregue pelas empregadoras fora do prazo ao

longo do ano e contabilizado agora. Assim, o
MTE chegou ao número total do ano.

Apenas em dezembro, segundo o Caged,
o número de demissões superou o de con

tratações, em 407.510. Trata-se, contudo, do
terceiro maior saldo - com desligamentos su

perando contratações - do governo Lula. Em
dezembro de 2009, as demissões superaram
as contratações em 415mil postos de trabalho.
Em 2008, no mesmo mês, o saldo ficou nega
tivo em 655 mil. Nos demais meses de dezem
bro do governo Lula os desligamentos sempre
superaram as demissões, mas ficaram em um

nível inferior a 400mil postos de trabalho.
Para 2011, a perspectiva do ministro do

Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, é de um

novo recorde anual, com a geração de 3 mi-
lhões de novas vagas com carteira assinada. Foram 2,5 milhões de postos de trabalho formal criados durante o ano de 2010, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo
995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ci
ência ao responsável, segue a relação de títulos apre
sentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publi
cação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INT_IMADOS DO PROTESTO:

DE OLIVEIRA 1149 APTO 21 - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 81251-201 Credor: IPK CONVERTEDORA G M C
LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 239/1-1
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Venci
mento: 15/12/2010

89258-410 Credor: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 227784/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
208,84 - Vencimento: 02/01/2011

Apontamento: 167679/2011 Sacado: RR INCORPORA
DORA LTDA Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA 1550 - Iaraguá do Sul-SC - CEI': 89251-700
Credor: CERAMICA FORMIGRES LTDA Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 75960 A/H - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 464,60 - Vencimento: 05/01/2011

Apontamento: 167535/2011 Sacado: JEAN CARLOS
DORN Endereço: RUA OLGA ERDMANN 890 - VILA
NOVA - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor:
OESA COM E REPRES LTDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 5704992U - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 344,40 - Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 167755/2011 Sacado: RENATO
LUIZ SARTORI-ME Endereço: AVGETULIO VARGAS,
268 SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-
000 Credor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE

QUECH LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
10302851100000 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 83,21 - Vencimento: 18/11/2010

Apontamento: 167590/2011 Sacado: COMERCIAL
ATAC. MAT. CONST AGU Endereço: RUA JOSE NAR
LOCH 2399 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790
Credor: USACAR AUTO PECAS LTDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 1174/2 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 350,00 - Vencimento: 27/12/2010

Apontamento: 167730/2011 Sacado: SOCI-TRI MO
DAS -COMERCIO DE CONFECCOE Endereço: AVE
NIDA GETULIO VARGAS 142 - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Credor: BIONES IND E COM DE ROUPAS
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1547-2 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 421,00 - Venci
mento: 24/12/2010

Apontamento: 167456/2011 Sacado: JED INDUSTRIA
E COMERCIO DE FORMAS ME Endereço: RUA JOA
QUIM FRANCISCO DE PAULA 1961 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-710 Credor: CORDEIRO MAQUINAS
E FERRMANTAS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 18.485C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
232,66 - Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 167300/2011 Sacado: APARECIDA JA
NETE CESCONETO Endereço: RUA EMILIO STEIN 190
AP. 302 - RES. BELVEDERE - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89252-020 Credor: RT IND E COM DE VIDROS LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 782-1 - Motivo:'
falta de pagamento Valor: R$ 2.162,80 - Vencimento:
25/12/2010

,
------------ - - ---- -- ----_ --- --- - ---_-- - ---- - -----_ ----

Apontamento: 167769/2011 Sacado: COMERCIAL
BRASILIA LTDA Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK
463 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor:
FLOWER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO
ES LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 9986003
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 877,03 - Venci
mento: 06/01/2011

Apontamento: 167756/2011 Sacado: RENATO LUIZ
SARTORI-ME Endereço: AVGETULIO VARGAS, 268
SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-000
Credor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE

QUECH LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
103'09399100000 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 321,94 - Vencimento: 30/11/2010

Apontamento: 167442/2011 Sacado: TARCISIO ORLI
BUSSI Endereço: R PADRE ORACIO 246 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: BORRACHARIA
E COM DE PNEUS PORTALLTDA M Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 3167-1 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 280,00 - Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 167477/2011 Sacado: JONATHAN
CRISTIAN LEITE NAVARRO Endereço: RUA DAS ACA
CIAS 96 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor:
PV COBRANCAS E SERVICOS LTDA ME Portador: DU
ANNY INFORMATICA LT Espécie: DMI - N° Titulo: 690

. B SRC - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,00
- Vencimento: 06/01/2011

Apontamento: 167434/2011 Sacado: ARNO CELSO
NEUBER Endereço: AV GETULIO VARGAS 773 - CO
RUPÁ-SC - CEP: 89280-000 Credor: VAMOL INDUS
TRIA MOVELEIRA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0001384801 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 260,40 - Vencimento: 02/01/2011

Apontamento: 167962/2011 Sacado: EDISON RICAR
DO KEUNICKE Endereço: RUA LEOPOLDO A FERENT,
304 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: VALDOCIR
HMS ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 26205-
02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,00 - Ven
cimento: 05/01/2011

Apontamento: 167757/2011Sacado: RENATO
LUIZ SARTORI-ME Endereço: AVGETULIO VAR
GAS, 268 SALA 215 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-000Credor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

DEQUECH LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
10311470100000 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 244,25 - Vencimento: 02/12/2010

Apontamento: 167424/2011 Sacado: USINADOS LO
MAR LTDA Endereço: RUA DA SAUDADE 248 - SEMI
NARIO - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: J]W
INFORMATICA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 00193256 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 203,25 - Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 167960/2011 Sacado: JP TRANSPOR
TES LTDA Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO
1051 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: S ZAGABRIA
COM DE ACUMULADORES AUTOM Portador: - Espé
cie: DMI --N° Titulo: 56001 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 355,00 - Vencimento; 05/01/2011

Apontamento: 167735/2011 Sacado: ARNO CELSO
NEUBER Endereço: AV GETULIO VARGAS 773 - CO
RUPÁ-SC - CEP: 89480-000 Credor: VAMOL INDUS
TRIA MOVELElRA LTDA Portador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 0001126103 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.222,45 - Vencimento: 04/01/2011

Apontamento: 167324/2011 Sacado: ELIANE CRIS
TINA DA SILVA Endereço: AVENIDA DEODORO DA
FONSECA 158 SALA 03 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-700 Credor: FASUL ENSINO SUPERIOR
LTDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: M-000285
2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 315,28 - Ven
cimento: 12/02/2010

-- Apontamento: 165554/2010 Sacado: RHOM FORJA
DOS LTDA Endereço: R DA SAUDADE 248 - CORUPÁ
SC - CEP: 89278-000 Credor: KARSTEN USINAGEM
LTDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 532
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.710,00 - Ven
cimento: 29/11/2010

Apontamento: 167306/2011 Sacado: WALDEMAR
JOSE STADLER Endereço: RUA CONRAD ERDMANN
LOTE 75 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: BV FI
NANCEIRA S/A C.EI Portador: - Espécie: CBI - N° Ti
tulo: 131017391 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.967,11 - Vencimento: 07/07/2008

Apontamento: 167746/2011 Sacado: KETHLIN ALBI
NO E CIA LTDA Endereço: AVMARECHAL DEODORO
DA'FÓNSECA 632 - CENTRO .: JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89251-701 Credor: HEWELLIM INDUSTRIA DE
CALCADOS LTDA ME Portador: DALCENTER IND.

.
GALc. Espécie: DMI - N° Titulo: R1438-1 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 641,03 - Vencimento:
06/01/2011

Apontamento: 16773812011 .Sacado: ARNO CELSO
NEUBER Endereço: AV GETULIO VARGAS 773 - CO
RUPÁ-SC - CEP: 89280-000 Credor: VAMOL INDUS
TRIA MOVELEIRA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0001126203 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 793,13 - Vencimento: 04/01/2011

Apontamento: 167033/2011Sacado:' RHOM FORJA- � Apontamento: 167204/2011Sacado: WELLINGTON
DOS LTDA Endereço: RUA SAUDADE 248 - ANO BOM' DOS SANTOS Endereço: RUA JOSE THEODORO RI-
- CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000Credor: KARSTEN BEIRO 2670 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Cre-
USINAGEM LTDA :-EPP Portador: - Espécie: DMI - dor: IPK CONVERTEDORA G M C LTDA ME Portador:
N' Titulo: 586 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ - Espécie: DMI - N' Titulo: 10518/ l-I - Motivo: falta de
2.057,00 - Vencimento: 31/12/2010 pagamento Valor: R$ 400,00 - Venci�ento: 15/12/2010

Apontamento: 167180/2011 Sacado: ESC DE ED BAS
HOLANDO M GONCALV Endereço: RUA JOSE THEO
DORO RIBEIRO 689 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor:
GRAFIGA E EDITORA TAMANDARE LTDA Portador: -

Espécie: DMI - N' Titulo: 3000544/01 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 2.450,00 - Vencimento:
29/12/2010

Apontamento: 167661/2011 Sacado: ATACADISTA DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO AGUA VERDE Ende
reço: RUA JOSE NARLOC,H 2399 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 892�3-790 Credor: MB AUTO CENTER COMER
CIO DE PECAS E.ACESSORIOS LT Portador: - Espécie:
DMI - W Titulo: 19212/02 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 160,00 - Vencimento: 05/01/2011

Apontamento: 167925/2011 Sacado: LOJA CORTS LU
ztA LTDA ME Endereço: R.DOMINGOS SANSON 420
SALA 05 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89256-180 Credor: .

CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL liTDA Portador: - Es

pécie: DMI - N' Titulo: 040134CB - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 449,13 - Vencimento: 08/01/2011

Apontamento: 166106/2010 Sacado: ROD!UGO MA
CHADO .Endereço: RIJA JOI\O DALRI 90 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89266-350 Credor: PIRAMIDE AUTO
PECAS LIDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 03606162 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
438,26 - Vencimento: 22/12/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto
foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
19/0112011.

Iaraguã do Sul (SC), 19 de janeiro de 2011.

----.--------------------------------------------_!._-------

Apontamento: 165901/2010 Sacado: FABIO JEFERSON
N CHAGAS Endereço: RUA JOSE EMMEODOERFER
159 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor:
CENTRO FORM COND LES LTDA EPP Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 24036 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 163,25 - Vencimento: 15/11/2010

Apontamento: 167698/2011 Sacado: RAQUEL SIBE
LE DA SILVA BREIS Endereço: R 466 AGUAS CLARAS
109 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:

Apontamento: 167304/2011 Sacado: CARLO ALES
SANDRO MOREIRA Endereço: R CEL PROC GOMES

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 31

. ,
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Congresso consome R$ 860 mi
a mais com a folha de pessoal

ção ao que foi efetivamente gasto
no ano passado. Só a elevação do
salário dos parlamentares e de
servidores da Casa (concedido
em julho) responde pelo acrés
cimo de R$ 269,7 milhões. Os

aposentados e pensionistas re

ceberão R$ 145 milhões e R$ 27,8
milhões são devidos a contribui

ções patronais.
No Senado, o aumento total

previsto sobre o que foi gasto no

ano passado é de R$ 312 milhões.
Segundo a Contas Abertas, o

acréscimo é devido, além do au

mento do salário dos senadores,
a mudanças no plano de carreira
dos servidores da Casa.

A folha de pagamentos do

Congresso em 2011 terá aumento

de R$ 860milhões, segundo dados
levantados pela Ong Contas Aber
tas. O cálculo do impacto no orça
menta contabiliza não apenas ao

aumento de 62% dos salários de

deputados e senadores na ativa,
aprovado no fim do ano passado,
mas também os encargos.devidos
aos aposentados e pensionistas.

Em 2010, a Lei Orçamentária
Anual previa despesas de R$ 5,5
bilhões (dos quais foram gastos
R$ 5,3 bí) com Câmara e Senado;
neste ano a previsão é de R$ 6,2
bilhões. Na Câmara, o aumento

será de R$ 549,2 milhões em rela-

Presidente do Inep
é exonerado do cargo

No distrito de Conquista, os donativos são selecionados

aplicação do Enem. S-ob a gestão
de Soares Neto, o exame teve fa
lhas de impressão e montagem
do caderno de provas, erros nas
folhas de resposta e vazamento

do tema da redação.

Após a sequência de falhas
na divulgação das notas do
Enem 2010 e no sistema que se

leciona alunos para instituições
de ensino superior, o presidente
do Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educa

cionais), Joaquim José Soares

Neto, deixa o cargo. A exonera

ção, a pedido, foi publicada na
edição desta terça-feira, 18, do
Diário Oficial da União. Em seu

lugar, assume a reitora da Uni
versidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (Uniria), Malvina
TâniaTuttmann.

Segundo a assessoria do

MEC, Soares Neto pediu de
missão em dezembro ao mi
nistro da Educação, Fernando
Haddad.

O Inep é o órgão ligado ao

ministério responsável pela

O'número de
mortos sobea
cada dia noRio

fCARO MORENO JÚNIOR,
PRESIDENTE DA EMPRESA
DE OBRAS PÚBLICAS DO

ESTADO PO fua PE JANEIRO
I "

Temporal mudou
geografia da regiãoMais corpos foram encontrados

em Nova Friburgo e Teresópolis Após uma semana na

maior tragédia do país, o co

ordenador de engenharia no

resgate às vítimas de NovaFri

burgo, opresidente daEmpre
sa de Obras Públicas doEstado
do Rio (Emop), Ícaro Moreno

Júnior, dizqueas chuvas foram
I

tãodevastadorasp.acídadeque,
H "mudaram O curso dos rios".

liA bacia hidrográfica passou
a ser outra, e isso altera tam
bém o ecossistema. Vamos
ter de refazer o desen,ho dos
rios nos mapas e acrescentar

ilhas flnvíaís que nunca existi
ram. E não há como voltar ao
traçado antigo porque mui-
tos dos sobreviventes foram

.

No domingo, o Sistema de

Seleção Unificada (Sísul, que
seleciona para 83.125 vagas em

instituições de ensino superior,
estreou com falhas. Os estu

dantes não conseguiam acessar

o site, que às vezes travava no

meio do procedimento ou mos
travamensagens de erro.

mero de desalojados e desabri

gados na região passa de 13 mil.
O Exército começa ainda

nesta semana a instalar pontes
provisórias para tentar restabe
lecer os acessos às localidades
da região. O município de Bom

Jardim, a nordeste de Nova Fri

burgo, será o primeiro a receber
essas estruturas.

RIO DE JANEIRO

Mais corpos foram
encontrados em Nova

Friburgo e Teresópolis,
na Região_ Serrana
do Rio de Janeiro.

Chega
a 676 o número de

vítimas dos deslizamen
tos de terra e enxurradas

provocados pela forte
chuva no Estado. A informação
foi divulgada ontem pela Polícia
Civil fluminense.

O município com maior nú-
parar nessas ilhas."

mero de mortos é Nova Friburgo. A estrutura que serámontada
Até o momento, 319 morreram em Bom Jardim vai levar de 3 a 4

na cidade. Em Teresópolis, 277 dias para ser trazida de Cacho
morreram e, em Petrópolis, fo- eira do Sul (RS) para a serra flu
ram 56 vítimas. Em Sumidouro minense. O tempo de instalação
foram 19 mortes; outras quatro varia de 2 a 4 dias. dependendo
em São José do Vale do Rio Preto das condições do clima e do solo.
e uma em Bom Jardim. Projetadas para cenários de

Equipes do Corpo de Bom- combates, essas estruturas ser

beiras e da polícia continuam o vem tanto para a travessia de pe-
trabalho de resgate de corpos e destres quanto de veículos - su-

.. . . I Ministro Fernando Haddad (E) aceitou a demissão de Soares.Neto (D)
socorro as pessoas ilhadas nas portam até o peso de caminhões' Tragédia.mud0u curso de rios '

cidad��B����aan���__ .��g���������. ... _ .. �_. ._.__ . ... ... _ ..�.��������������������
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o pilates é democrático: pode ser prático por jovens, adultos, idosos, sedentários ou atletas

�ce Rocha,
io Pilates

A
busca pelo equilíbrio
do corpo e da mente é
o ponto forte desta ati
vidade.

Há cerca de três meses, Iara
guá do Sul conta com um novo

estúdio para a prática de pilates,
uma filosofia concebida durante
a primeira guerra mundial pelo
alemão Joseph H. Pilates. Di
fundido no Brasil há pouco mais
de dez anos, o pilates usa como

base o treinamento do físico e da
mente com o objetivo de conse

guir um controle preciso do cor

po, focando a respiração e o tra

balho abdominal.

Longe de ser um modismo
como tantos que surgem e desa

parecem nas academias, ele veio

para ficar. E não é para menos.

Além de trabalhar todos os múscu
los do corpo em uma combinação

de exercícios que reúnem força,
alongamento, equilíbrio e coorde

nação, o pilates ainda pode ser in

corporado à vida de seus pratican
tes de forma segmentada, de acordo
com a necessidade de cada um.

A profissional de educação
física, Joyce Rocha, especialista
em fisiologia do exercício saúde
e recreação, através de pesquisas
e por acompanhar uma tendên
cia de mercado, se interessou

pela prática. "Quando eu estava

fazendo o curso de pilates, fiquei
encantada pelo método, por seus
resultados, benefícios e comecei
a pensar em abrir o meu próprio
estúdio", afirma. Ela acrescenta

que, para tornar-se instrutor de

pilates, é obrigatório ter superior
completo em educação física ou

fisioterapia e ter o curso específi
co de Pilates.

í
,�
I

FOTOS DIVULGAÇÃO

SAÚDE E BEM ESTAR
EM TODAS AS IDADES

Não há contra indicação para
a prática do Pilates. Sedentários,
atletas, jovens, adultos, idosos,
homens, mulheres e inclusi
ve gestantes podem praticar,
desde que não haja contra-indi

cação médica para exercitar-se.
Pilates virou necessidade princi
palmente para aquelas pessoas
que buscam uma atividade mais
harmônica e menos invasiva.

O STUDIO PILATES JOYCE
ROCHA é uma empresa especiali
zada na promoção da saúde e bem
estar de seus clientes. "Contamos
com profissional capacitado, ex

celência no atendimento em tur

mas de até três pessoas, aula rea

lizada de modo individual no solo
e nos equipamentos, atendimento
exclusivo de acordo com as neces

sidades do praticante, ampla sala
climatizada, bem como qualidade
dos equipamentos e variedade de

acessórios, oferecendo conforto e

tranqüilidade para uma vida ativa,
possibilitando harmonia do corpo
e damente", destaca Joyce.

Evidentemente, outro fator
fundamental para obtenção de
resultados é a freqüência em que
o aluno participa das aulas. O
ideal é praticar o pilates três ve

zes por semana, durante 1 hora.

Mas, como o ideal nem sempre
é o possível, Joyce afirma que a

prática, duas vezes por semana!
é considerada "boa". Para quem
.não tem tempo para praticar
duas aulas semanais, também é

possível fazer apenas uma aula
durante a semana. "É melhor do

que nenhuma", avalia ela. Contu
do, a baixa frequência trará resul
.rados maislentos. , H II
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CARIOCA

Carioca recheado deastros
Campeonato inicia hoje comRonaldinho Gaúcho como centro das atenções
DA REDAÇÃO
Um dos torneios que
mais atraem a atenção
do público, o Campeonato
Carioca promete cativar
ainda mais o torcedor.

Aedição
deste ano será

marcada pela presença
de grandes nomes e com

os clubes demassa forta
lecidos na disputa pela taça. Com
Ronaldinho Gaúcho a centralizar
olhares de todas as torcidas, des
filarão também pelos gramados
nomes como Fred, Conca, Deco,
Diego Cavalieri, Thiago Neves,
Loco Abreu, Felipe e Carlos Alber
to, entre outros.

Grandes expectativas cercam

Flamengo, Vasco, Fluminense e

Botafogo, mas por motivos di
ferentes. Não há como negar fa
voritismo preliminar ao Tricolor
das Laranjeiras, que chega com

a faixa de campeão brasileiro no

peito e um time entrosado.
O Botafogo quer manter-se no

topo. Para alcançar o bicampeona
to, o maior trunfo botafoguense é
a manutenção do técnico Ioel San
tana, que busca seu nono troféu da

competição. Porém, houve algumas
perdas no elenco: Lúcio Flávio, Le
andro Guerreiro, Jobson e Marcelo
Cordeiro deixaram o clube.

No Flamengo, as esperanças
.

recaem sobre Ronaldinho Gaúcho,
que deve estrearno dia 30. Ele chega
para recuperar o seu próprio prestí
gio e alçar o time a conquistas im
portantes. A diretoria flamenguista .

ainda contratou o meia Thiago Ne
ves e o goleiro Felipe.

Enquanto isso, oVasco quer co
locar fim ao longo jejum de quase
oito anos sem títulos de expressão.
A última foi o Carioca de 2003. Para
isso, adiretoria trabalhou como que
pôde e trouxe: o volante Eduardo
Costa, o zagueiroAndersonMartins
e os atacantesMisael eMarcel.

.'

Ronaldinho treina forte para estar em forma até dia 30, contra o Vasco

-Sala
- Cozinha
- Lavanderia

-Owc,
- Sacada cf
churrasqueira
- 1 vaga garagem.
- Área interna: 66m2

PA lSTA

Poupado
Depois de estar em campo pelo Corinthians

logo na estreia do Paulistão, Ronaldo (foto) ficará
fora do segundo jogo. Por precaução, a comissão
técnica do Corinthians decidiu poupar o atacante
contra o Bragantino.

\

GAÚCHO
Prioridade

O Grêmio vai poupar os titulares no jogo desta

quarta-feiracontra oYpiranga. Para a partida, Re
nato Gaúcho relacionou 19 jogadores. Apenas três
atletas que atuaram contra o Lajeadense se man

têm na equipe: Adilson, Marcelo Grohe eVilson.

PARANAENSE·
Reestreia

o atacante Lucas, que teve seu nome regulari
zado pelo BID, estreia hoje no Atlético-PR. O res

tante do time deve ser o mesmo da estreia diante
do Arapongas, com Paulo Baier, Branquinho e

Madson no meio-campo.

Esporte 21

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 2a RODADA

HOJE
19h30 - Chapecoense x Criciúma
20h30 - Concórdia x Imbituba
20h30 - Marcilio Dias x

Metropolitano
22h - Brusque x Avaí
AMANHÃ
21h50 - Figueirense x Joinville

• 3a RODADA
SÁBADO (23/1)
16h - Figueirense x Brusque
16h - Joinville x Marcíllo Dias
16h - Metropolitano x Concórdia
16h - Imbituba x Chapecoense
16h - Criciúma x Avaí

• CAMPEONATO PAULISTA
• 2a RODADA

HOJE
17h - Ponte Preta x Mogi Mirim
1.7h - Portuguesa x Oeste
19h30 - Santos x Mirassol
19h30 - Santo André x Linense
19h30 - São Caetano x Americana
22 - São Paulo x São Bernardo
22 - Bragantino x Corinthians
AMANHÃ
19h30 - Botafogo-SP x Noroeste
21h - Ituano x Palmeiras
21h50 - Prudente x Paulista

• 3a RODADA
SÁBADO (22/1)
17h - Bragantino x Santo André
19h30 - São Paulo x Ponte Preta

19h30 - Mogi Mirim x Mirassol
19h30 - Linense x Portuguesa
DOMINGO (23/1)
17h - Corinthians x Noroeste
17h - Grêmio Prudente x Santos
17h - Paulista x São Bernardo
19h30 - Oeste x Palmeiras

19h30 - São Caetano x Ituano
19h30 - Americana x Botafogo-SP

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 2a RODADA
z- RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
16h30 - Corinthians-PR x Atlético-PR
16h30 - Iraty x Roma

16h30 - Arapongas x Cianorte
20h30 - Cascavel x Operário
21h50 - Rio Branco x Paraná

QUINTA-FEIRA (20/1)
19h30 - Coritiba x Paranavaí

• 3a RODADA
SÁBADO (22/1)
17h - Atlético-PR x Iraty
DOMINGO (23/1)
16h30 - Cianorte x Corinthians-PR
16h30 - Cascavel x Rio Branco-PR
16h30 - Operário x Arapongas
16h30 - Paranavaí x Roma-PR
17h - Paraná Clube x Coritiba

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 2a RODADA

QUARTA-FEIRA (19/1)
22h - Ypiranga x Grêmio
19h30 - Internacional x Porto Alegre
20h30 - Caxias x Pelotas
20h30 - N. Hamburgo x Veranópolis
20h30 - São Luiz x Santa Cruz
20h30 - Lajeadense x Inter-SM

QUINTA-FEIRA (20/1)
19h30 - Universidade x Juventude
20h - São José x Cruzeiro

• 3a RODADA
DOMINGO (23/1)
17h - Universidade x Grêmio
17h - Internacional x Santa Cruz
17h - Caxias x Cruzeiro
17h - Ypiranga x Porto Alegre
17h - Lajeadense x Veranópolis
17h - São Luiz x Inter-SM
19h1.5 - São José-PoA x Juventude
20h30 - Novo Hamburgo x Pelotas

• CAMPEONATO CARIOCA
• la RODADA

HOJE
17h - Boavista x América-RJ
19h30 - Vasco x Resende

22h - Flamengo x Volta Redonda
AMANHÃ
17h - Americano x Nova Iguaçu.

• 2a RODADA
SÁBADO (22/1)
17h - América-RJ x Flamengo
17h - Volta Redonda x Boavista-RJ
DOMINGO (23/1)
17h - Resende x Americano-RJ
19h30 - Nova Iguaçu x Vasco .
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Na área

Henrique
Porto

Não à municipalização
a saúde, corri R$ 2 milhões seria

possível construir cerca de oito

postos com 185m2, nos moldes
dos construídos no Rio da Luz
e na Tifa Schubert (cerca de R$
230millcada). Só par�constar, até
o final desta gestão estáprevista a
construção de outros seis postos.
Tratando-se de infraestrutura, R$
2 milhões é mais do que o inves
timento necessário para asfaltar
as ruas Tereza Floriano, Giovani
Nicoluzzi, Bruno Friedel, Alvim
Krüger, Adelina Ehlert e a estrada

Vale das Pedras, que
tem 2,5km (custo:
R$l,6mi).AindaemSou contra a .

o o

lO
H

d infraestrutura, com
mumcrpa Izaçao o

R$ 2 milhõ
.

'dO J'H M tt oes senaesta 10 oao arca o" . .

por entender que a possível substituir

cidade tem outras as duas pontes que ,

prioridades. ligam o Rio Cerro I
ao Rio da Luz (custo:
R$ 1,4 mi) ou as três

pontes de madeira
na estrada Ribeirão Grande do
Norte (custo: R$l,2mi).

Quero deixar claro que sou

torcedor fanático do Juventus,
daqueles que não perde jogos
em casa ou fora. Porém, sou

contra a municipalização do
estádio João Marcatto, por en
tender que a cidade tem outras

prioridades" antes do futebol

profissional. Como o nome diz
deve ser gerido por profissionais
e de forma profissional. Hoje a

municipalização pode até re

solver um problema, mas daqui
30 anos - quando o patrimônio
voltará ao clube - será necessá
rio uma nova municipalização,
para pagar os outros milhões de
dívidas acumulados no decor
rer das três décadas. Você leitor,
o que acha desta proposta?

Sou contra a proposta da

municipalização do estádio João
Marcatto. Uma cidade que ga
nhou 37 mil habitantes nos últi-
mos dez anos e por causa deste
crescimento acelerado apresenta
graves problemas estruturais não
pode se dar ao luxo de adquirir
um estádio. Uma cidade que não
dá - conta de manter suas áreas
de lazer, o ginásio Arthur Müller,
a Arena Jaraguá e o Centro Es

portivo Municipal não pode se

permitir de posar de boa sama

ritana, doar cerca
de R$ 2 milhões
(valor estimado da
dívida) para salvar
um clube de fute
bol falido e adqui
rir um patrimônio'
de questionável
utilidade para a

comunidade.
Tomei a liber

dade de acessar o site da Pre
feitura (disponíveis para toda
a comunidade), para buscar
informações sobre as obras em

• andamento. Falando-se em

educação, R$ 2 milhões podem
ser investidos na construção de
um centro infantil nos moldes
do CMEI Carlo Emmendoerfer,
com área de 1.135m2 e capaci
dade para atender 220 crianças
(custo: R$ 1,1 mi). Também po
dem ser investidos na reforma
e ampliação de quatro escolas,
como nos casos da Helmuth
Duwe, da Machado de Assis, da
Henrique Heise e da Antônio

Ayroso (custo: R$l,8 mi).
Falando-se em habitação,

R$ 2 milhões é mais do que
tudo o que foi investido no se

tor em 2010 - (R$ 1,3 mi). Sobre

"

"

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁDO SUL- SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o' SAMAE de Iaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 8/2011

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE IMPERMEA

BILIZAÇÃO DO REATORANAERÓBIO E REATORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO
TO - ETE NEREU RAMOS

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/01/2011 das 8:00 h às 11:30 e das l3:00
às 16:00 h
•

.

DATA DAABERTURA: 08/02/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100,

Bonifacio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro
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Criciúma pretende
seguirempolgando
Avaí continua com time reserva contra o Brusque

DIVULGAÇÃODA REDAÇÃO
Um dos Campeonatos
Catarinenses mais
disputados dos últimos
anos tem sua segunda
rodada hoje.

E
uma torcida tem muito

que comemorar nesse

início de campeonato.
Trata-se do Criciúma, que

venceu na rodada de abertura
com uma sonora goleada, por
6x1, contra o Concórdia e lidera
a competição. O Tigre enfrenta
a Chapecoense fora de casa ani
mado pelo bom resultado e pela
vinda de dois importantes re

forços que foram apresentados
ontem. Um deles é o atacante

Schwenck, ex-Figueirense e Vi

tória' velho conhecido do fute
bol brasileiro. O segundo é Nir

ley, ex-Americano-Rl.
Já o Avaí, que tropeçou na es

treia diante do Verdão do Oeste,
por 2x1, busca a reabilitação con

tra o Brusque. O Leão segue com

seu time reserva no Catarinense.

Enquanto que os titulares esten

deram a pré-temporada e realiza
ram ontem jogo-treino em Porto

Alegre, contra o Grêmio. O Avaí
venceu o Tricolor Gaúcho por 1xO.

Outro jogo da abertura da se

gunda rodada é Marcílio Dias
contra o Metropolitano. O Ma

rinheiro' que vem de um empa
te. diante do Zimba (lx1), busca
mais dois reforços para a compe
tição. Hoje, Fagner Marcos, que
disputou o Catarinense da Divi
são de Acesso pelo Pinheiros no

ano passado, deve ser anunciado
em Itajaí. Já o Metrô apresentou

.

o lateral-esquerdo Dudu, que
. veio da categoria de base. Cridúma comemora o bom início de campeonato e quer repetir a dose

-

. HECUPEHAÇAO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Iaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especifi-
cada: -

LICITAÇÃO N°: 5/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CAMINHÃO
COM BOMBA DE SUççÃO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/01/2011, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DAABERTURA:Bl/01/201114:00 horas .

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Iaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
DiretorAdministrativo Financeiro

DuelodifícilseráentreConcórdia
e Imbituba. O CAC 'estreou sendo

goleado e o Imbituba ficou no em

pate por 1x1 com o Marcílio Dias.
,

O vexame na estreia deixou a torci
da do Concórdia preocupada, até
porque a equipe tomou três gols.
em apenas 15 minutos. Pelo lado
do Zimba, o desempenho também
não agradou, pois .o time empatou
em casa com um atleta a mais por
boa parte do segundo tempQ�( ..
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Mais trabalho,menos PMs
. Corporação perdeu 29 policiais em oito anos, mas atendimentos cresceram 32%

JARAGUÁ DO SUL

Em oito anos, o número de
atendimentos realizados
pela Polícia Militar no
município aumentou 32%.
No entanto, o efetivo
seguiu na contramão
e reduziu 16%.

.._ onforme levantamento da

corporação, 2010 fechou
com 24.198 atendimentos

..... e um efetivo de 160 poli-
ciais militares para uma popu-
1ação de 142 mil habitantes. Em
2002, quando a cidade tinha 108
mil moradores e chegou a contar

com 189 PMs - 29 a mais do que
no ano passado - foram 16.523

serviços realizados, ou seja, 7.675
a menos do que em 2010.

O comandante interino do
14° Batalhão da Polícia Militar,
Rogério Vonk, explica que os

atendimentos envolvem não só
as ocorrências de criminalidade,
mas também averiguações, blitz,
auxílio em acidentes de trânsito e

apoio a outros órgãos, como Polí
cia Civil, Conselho Tutelar e Presí
dio. Segundo ele, grande parte do
trabalho é preventivo, o que teria

ajudado a manter estável a quan
tidade de crimes e contravenções
-nos últimos anos.

Dos quase 25 mil atendimen
tos no ano passado, houve 3.897
crimes e contravenções, o equi
valente a 16% do total. Em 2009,
foram 4.574. "Temos feito muitas

operações com abordagens, fla

grantes de tráfico de drogas e con
tamos também com as câmeras de

vigilância, que auxiliam no moni-

FOTOS ARQUIVO OCP

Blitz está entre as ações preventivas realizadas pela PM para manter a criminalidade sob controle

toramento", ressaltou. Para ele, os
atendimentos também cresceram

porque a comunidade está mais
atuante e passou a denunciarmais

pessoas ou situações suspeitas.
No entanto,Vonk acredita que,

para a criminalidade se manter

controlada, é' preciso aumentar

o número de policiais para atuar

em ações preventivas. "Para se ter

uma ideia, o efetivo registrado em
2002 foi o maior dos últimos oito
anos. Infelizmente o reforço poli
cial seguiu na direção contrária do
que deveria", avaliou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

CONTRATAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO É ESPERANÇA PARA MELHORAR SITUAÇÃO

índice de poliCiaiS abaixo do aceitável
A carência do efetivo da Po

lícia Militar do município fica
ainda mais clara quando com

paramos o contingente com a

população. Hoje, existe apenas
um policial para cada grupo de
887 moradores, índice conside
rado baixo pelo comandante do
batalhão. Para ele, o ideal é que
houvesse um agente para cada

grupo de 400 moradores. "Se ti
véssemos pelo menos 215 poli
ciais na cidade, daria um índice
de um PM para 660 habitantes.

Não é o ideal, mas é o aceitável
diante da situação que acontece

hoje", analisou.
Vonk acredita que, como omu

nicípio tem baixo índice de crimes
considerados graves, como homi
cídios, a cidade acaba recebendo
menos efetivo do que outros lo
cais. "Há policiais que se aposen
taram, pediram licença para exer

cer outra função, foram cedidos

para a Força Nacional, transferi
dos para outras cidades ou afasta.

dos por doença, masnão houve a-

Segurança 23

IGP quer a
nomeacão de

�

concursados
Representantes do IGP

(Instituto Geral de Perícias)
.
se reuniram na sexta-feira

passada com o secretário
de Segurança Pública, César
Grubba, para conversar so

bre a nomeação dos candi
datos aprovados no concur
so público do ano passado
para atuar nos setores de

identificação e nas unida
des do IML (Instituto Médi
co Legal) em todo o Estado.
O presidente da Comissão
de Concursos, Miguel Acir
Colzani, também perito cri
minal do IGP em Florianó

polis, disse que ainda não é

possível informar a data em
que os concursados come

çam a trabalhar, mas que
Grubba foi informado sobre
as necessidades do órgão.

Conforme Colzani, além
do preenchimento da vaga
prevista para o IML domuni
cípio, o órgão também pede
a prorrogação do concurso

de auxiliar de criminalística,
o que deve possibilitar o au

mento da equipe no setor de
carteiras de identidade.

Desde o ano passado,
o IML sofre com a falta de

profissionais para realizar
o transporte de cadáveres.
Em agosto de 2010, o poli
cial responsável pelo setor,
Adilson Macário, aceitou o

convite da prefeita Cecília
Konell para ser diretor no

Procon. Já no setor de car

teiras de identidade, há ape
nas dois funcionários pres
tando atendimento.
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Tentativa de
homicídio

A Polícia Militar registrou
uma tentativa de homicídio no

bairro Chico de Paulo, por volta
da meia-noite de ontem. O sus

peito, de 33 anos, cravou uma

chave de fenda no pescoço de
um homem de 44 anos enquanto
cochilava no sofá. Segundo a Po
lícia Militar, a VÍtima não se feriu

gravemente porque a ferramenta
não atingiu nenhuma área vital.
O acusado disse que a VÍtima es

taria lhe cobrando o pagamento
de uma dívida antiga envolvendo
a venda de uma Paraty e de certa

Von!< espera' reforçeno efetivo' _. - .quantidade em drogas.

devida reposição", pontuou.
A esperança de receber mais

policiais está na contratação dos
1.858 aprovados em concurso

público no ano passado, que se

rão distribuídos em todo o Es
tado nos próximos quatro anos.

A região Norte, que engloba 18

municípios, deve receber 49 po
liciais ainda este ano. Antes de

começarem a trabalhar, os pro
fissionais precisam concluir o

curso de formação de soldados,
que tem'duração' de seis meses. ; [ ,
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Cinto de segurança pode salvar vidas.

Promoções válidas até 19/01/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN _
�

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confionço.
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