
Ponteda
amargura
Às 9h30min de

ontem, uma
mulher dormia

embaixo da ponte
Olavo Marquardt.
Prefeitura promete
ajudar a sem-teto.

Página7

Estrela solitária
eprofissional
Botafogo coloca em
prática projeto de
futebol adulto e quer,
disputar a Divisão
Especial do
Catarinense
em2011

Página17'

,

ara a no compasso
damúsicaerudita

Abertura do 6° Femusc é hoje, às 20h, no teatro da Scar. Festival reúne 600 instrumentistas
de 20 países e terá 200 apresentações em 17 dias. Os ingressos gratuitos para hoje à noite
estão esgotados, mas ainda há opções até o dia 5 de fevereiro. Confira a programação.

Páginas8e9

, CRAQUEFALcAO
Jogador de futsal
fechou contrato
com escola de

idiomasâos EUA
e será a estrela

da marca.

Página 16
MOA

GONÇALVES

lei proíbe fumo o

em Massaranduba
Determinação vale para
ambientes coletivos
parcialmente fechados.
Página 4

Travesti morre
com tiro na nuca
Márcio Fabiano Pereira,
31 anos, morava em Itajaí
e estava há uma semana

em Jaraguá. Página 19

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.bl1

SUSTO E DOR
Acidente envolveu seis veículos; ontem à tarde, nas proximidades do acesso à Rodovia do
Arroz. Uma pessoa feriu-se gravemente e foi levada de helicóptero ao Hospital São José.
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História d�) f�sporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

lioniustoCa

lHE ·ORIGINAL COWBOYS
undado em junho de 1988, o nome sugere um conjunto mu

sical cujo repertório é embalado por "músicas country". Ou
uma agremiação composta por peões de boiadeiros, determi
nados a vencer as provas demontaria: cavalo e touro, no "Barre-

tão Country", a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP), amaior do
mundo no gênero. Nem uma. coisa, nem outra. Trata-se de um time de
futsal, fundado por ex-jogadores de futebol, que além de tratarem a bola

i,. com arte e maestria, executam o melhor samba de roda da cidade.
,

• r

i·
i
I

I

Sempre às qui'ntas feiras
Ontem, um grupo de jovens sonhadores, cuja paixão pelo

esporte e pela música era motivo suficiente para uma pelada,
um bom samba de roda, um bate papo, um churrasco e uma

cerveja. Hoje, passados 20 anos, se tornaram: chefes de família,
altos executivos, administradores de empresas, comerciantes e

gerentes administrativos. Todos de bein com a vida, com o es

porte e com a música. Sempre às quintas feiras, com o .mesrno
entusiasmo do primeiro encontro, estão ali, na recreativa da

Arweg. Descontraídos, alegres, desfrutando a tradicional pela
da, do samba de roda, de um bOI1) papo e, lógico, uma boa cer-

,veji$a:' Uma vez por mês acontece a.reunião festiva e o local
::'sempre éomesmo: o bar "Meu.Bõtêco" '

�H<I '

,Oil
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Jogando,
tocando e cantando

Aos sete anos, o menino e

Os Cowboys tem participado de

jogos amistosos e beneficentes,
nos três Estados do Sul. Sempre
desfilando pela quadra muita

classe e talento no trato. com a

bola, alem demúsica de boa qua
lidade emuita alegria nas confra
ternízações, O grupo já tem dois

,
CDs e um DVD gravados.

Festa de 20 anos dos Cowboys

FOTOS DIVULGAÇÃO

Time dos Cowboys - Em pé da esquerda p/direita: Cláusio, Beto Taranto, Teco,
Nelsinho e Roeder. Agachados: David, Décio, Moacir, Leodo e Tubarão
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto,
pr�s;deA,te daAc?s "

Romeo Piazera VictorDanich,

Júnior,a�v�ad�,; ',,�, sociól()go
OABdeJaraguá

doSaI

o que podemos aprender com as lendas?

Oque
realmente
o estava

esperando era
a forca ou a

guilhotina.

As
lendas podem nos ensinar várias lições e

acabei lendo uma que considerei de uma

mensagem singular. E por isso faço ques
tão de dividir aqui com os leitores. A lenda

é a seguinte:
"Na Idade Média, Lucas era um homem muito

religioso e foi acusado injustamente de ter assassi
nado umamulher. Porém, o autor do
crime era uma pessoa da nobreza no

reino, e por isso, este homem tinha
sido escolhido para ser o bode expia
tório com a intenção de proteger o
verdadeiro assassino.

Lucas foi levado a julgamento, e

sabia que tudo seria feito com o ob

jetivo de condená-lo e que teria pou
cas chances de sair vivo das falsas

acusações. E naquela época, o" que
realmente o estava esperando era a

forca ou a guilhotina.
O Juiz, também era muito amigo do verdadeiro

autor do crime, e simulou um julgamento justo, fa
zendo uma proposta para que o acusado provasse
sua inocência.

O desonesto juiz disse: - Como o senhor, sou
um homem profundamente religioso. Por isso,
vou deixar sua sorte nas mãos de Deus. Vou es

crever em um papel a palavra INOCENTE e em

outro a -palavra CULPADO. Você deverá pegar
apenas um dos papéis. Aquele que você escolher
será o seu veredicto.

Sem que Lucas percebesse, o juiz escreveu nos

dois papéis a palavra CULPADO, e assim não ha
via alternativa para se salvar da forca. O juiz então
colocou os dois papéis em uma mesa e mandou
o acusado escolher um. Lucas pressentiu que ha
via algo de errado naquela situação, então fingiu
se concentrar por alguns segundos a fim de fazer
a escolha certa. O que ele poderia fazer? Pensou

nesses segundos e fez o seguinte,
pegou um dos papéis e rapidamen

- te colocou -o na boca e o engoliu. As
pessoas ficaram surpresas e indigna
das com a atitude.

E demonstrando total confian

ça' disse: - Agora basta olhar o papel
que se encontra sobre a mesa e sa

beremos que engoli aquele em que
estava escrito o contrário.

Lucas teve que ser absolvido, pois
havia sido feito um julgamento jus
to, e conseguiu provar sua inocência,

ainda que de uma forma diferente".
Esta lenda nos ensina que não imporia em que si

tuação estamos sempre haverá uma solução para re
solver nossos problemas. Desejo a todos que quando
tivermos problemas e dificuldades nas nossas vidas
e parecer que não há solução, lembremos da história
de Lucas e com certeza saberemos qual caminho tri
lhar e mais do que isso iremos vencer as dificuldades

que tivermos durante nossa vida.
E nunca esqueçam a frase de Albert Einstein:

IINo meio de toda dificuldade encontra-se a opor
tunidade".

"

"

SERViÇO

BORATÓfUO
Barra Velha tem
vagas informática

A Prefeitura de Barra Velha coloca a partir
de fevereiro nove terminais de computador
à disposição da comunidade, para aulas gra
tuitas de informática básica. O laboratório fica
anexo ao prédio do Conselho Tutelar. Inscrições
estão abertas na Secretaria do Bem Estar Social,
na rua João Alberto dos Santos. Informações
pelo telefone (47) 3456-0149.

8ÁBA.DO
Festa de Rainha
no Brüderthal

A Sociedade Catarinense de Brüderthal, de

Guaramirim, promove nesse sábado, dia 22, tra
dicional Festa de Rainha. A programação inicia às .

14h com concentração dos sócios e simpatizantes,
às 15h acontece a busca pela majestade Irena Ba

chmann, e às 22h30 começa o baile com animação
do Musical Estrela de Ouro. Ingressos apenas no

local, informações pelo telefone (47) 3373-0242.

B TUITO

IF-SG oferece
curso integrado

Estão abertas as inscrições para o processo se

letivo do novo curso técnico integrado em Quími
ca do Campus Jaraguá do Sul do IF-SC (Instituto
Federal de Santa Catarina). São 35 vagas destina
das a quem quer, estudar o ensino médio e o pro
fissionalizante dentro do IF-SC. O curso é gra
tuito e dura quatro anos. As inscrições pelo site

www.ingresso.ifsc.edu.br até o dia 24.

VE O

Travessia a nado
dia 22 em Piçarras

Já estão abertas as inscrições a décima edição
da Travessia a Nado, em Balneário Piçarras, no sá

bado, dia 22. A prova é a quarta e última etapa da

CopaVerão e vai acontecer numa raiamontada na

praia central em formato de triângulo. As inscri
ções podem ser feitas através do site www.traves
sias.com. Podem participar homens e mulheres
com idades a partir dos onze anos.
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N
a 28a Festa Pomerana, todos os dias,
o público pode conferir desfiles que ,

encantam ainda mais a programação do
evento, que-segue até domingo, dia 23. Durante
a semana, os desfiles acontecem às 19h, no
sábado às 18h e no domingos às 9h30.

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURAMUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA N°. 0112011- PMS

PROCES,SO LICITATORIO N°. 07/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornec
imento de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de

quadra de esportes polivalente coberta com arquibancada e fechamentos

laterais, COr:1 área de 854,90m2, localizada junto a Escola Santos Tomaselli,
na Rua Candido Tomaselli, Bairro Tornaselli, nomunicípio de Schroeder /SC,
de acordo com Convênio ns. 11.690/2010-4, com a Secretária de Estado de
Desenvolvimento Regional de Iaragua do Sul, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte inte-
grante no instrumento convocatório.

.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 07 de fevereiro de 2011

às 08h45min.
Abertura do Processo: 07 de fevereiro de 2011 às 09h.
Local: Setor de Licitações.da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licita

ções de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h.
Fone/fax: (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 20 de janeiro de 2011.

FelipeVoigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura só divulgará o regulamento e distribuirá os cartazes informativos em 20 dias

MASSARANDUBA

A lei contra o consumo de
cigarro em ambiente de
uso coletivo parcialmente
fechado em qualquer
dos lados por parede,
divisória, teto ou telhado,
começa a valer hoje em

Massaranduba.

ancionado pelo prefeito
..� Mário Fernando Reinke

(PSDB), o projeto de lei
...."número 1233/2010, de
autoria do vereador Mauro Bra
morski (DEM), completou on

tem o prazo de 90 dias para que
os comerciantes cumprissem o

regulamento. Entretanto, a notí-
'

cia parece ter surpreendido pro
prietários de estabelecimentos
às vésperas da legislação entrar

em vigor no município.
Fabiano Voltolini, adminis

trador do comércio da família
aberto em 1981, na área central

.

da cidade, diz desconhecer que
a lei passa a valer hoje. Ele' diz
que ainda não recebeu os carta

zes para informar a proibição do
consumo de cigarro aos clientes.
"Na parte de dentro da lancho
nete já não era permitido fumar,"
garante. Agora, nem a área exter-

na parcialmente coberta poderá
ser usada. Os fumantes terão que
se dirigir até a calçada.

Conforme Bramorski, a admi
nistração pública ficou incumbida
de divulgar a lei e distribuir os in
formativos para os comerciantes.
"Diante da omissão do Executivo,
combinei com os responsáveis
pelos escritórios de contabilidade,
que prestam serviços aos donos de
estabelecimentos da cidade, para
orientar sobre a validade da legis
lação," revela ele. O parlamentar
afirma que, apesar de não ser sua

atribuição, um modelo de cartaz

foi criado por sua equipe mas a

. Prefeitura ainda não providenciou
a impressão do material.

O prefeito argumenta que não
houve tempo de informar os pro
prietários de estabelecimentos

porque a lei foi sancionada em

outubro. "Novembro e dezembro
foi um período de muita correria \ ;

na Prefeitura. Mas, daqui a 20 dias,
todo o material será entregue e· os

comerciantes informados sobre
a lei," garante. Já a fiscalização fi
cará por conta da população. "Os
próprios clientes que observarem

alguma irregularidade devem pro
curar o Procon e a Vigilância Sa
nitária para os comércios serem

notificados'; explica.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Raimundo Roncki é fumante há mais de 50 anos e diz ser favorável a restrição ao consumo de cigarro

CLIENTES SÃO FAVORÁVEIS À PROIBiÇÃO

Segundo comerciantes, lei não prejudicará os negócios
Apesar de a lei contra o con

sumo de cigarro em ambientes
coletivos não estar ainda bem
esclarecida à população de Mas

saranduba, comerciantes e fre

gueses dizem concordar com

a novidade. Antônio Carlos de

Moraes, 47 anos, há dois meses
abriu uma lanchonete, na rua 11
de Novembro, no Centro. Nesse
curto período, ele já recebeu re

clamações de clientes que, até

ontem, dividiam o mesmo espa
I 'ço com os fumantes. "A maioria

das reclamações acontece por
que pessoas que não fumam co

mem no mesmo ambiente com

Moraes diz que legislação
não prejudicará o

funcionamento do comércio

os fumantes," conta ele.

Segundo o comerciante, por
enquanto, não há condições fi
nanceiras para criar um espaço
exclusivo, de acordo com as exi

gências da lei. "Nem sabia que
iria começar a valer já, mas sou

favorável". Para ele, os estabele
cimentos não serão prejudicados
com a proibição do consumo do

cigarro. "Temmais gente que não
.fuma, Eu mesmo, quando fre

quento outro comércio, também
"\

não gosto de ficar perto dos fu-

mantes' principalmente durante
as refeições," afirma.

Proprietário de uma lancho
nete, Fabiano Voltolini defende
a proibição. "Acho muita falta
de respeito fumar em ambientes

\

que servem al�oços e lanches.
Não faz muito tempo que um

casal de idosos discutiu aqui no
meu estabelecimento com pes
soas que fumavam na mesa ao

lado," relembra.
Quem também fica contente

com a lei municipal é o agricul
tor Raimundo Roncki, 68 anos.

Mesmo sendo fumante há 50

anos, ele concorda em limitar o
consumo de cigarro. "Meu mé
dico pediu para eu diminuir.
Isso vai me ajudar bastante",
relata, com ar bem humorado.
A dona de casa Rosenilda dos
Santos Duarte, 30 anos, almo

çava ontem numa lanchonete,
onde ainda era possível fumar no
mesmo ambiente onde se faziam
as refeições. "Eu aprovo essa lei

porque será melhor para saúde
das crianças e porque a fumaça
incomoda," sentencia.
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Siga a coluna pelo Twitter!

foNE473370-1023
, www.grup�ft.C;Orfi.b ..

Amin e a linha de Colombo
Ex-governadorEsperidiãoAmin, em
contato telefônico com o colunista, é
enfático ao resumir osprimeiros 15
dias da gestãoRaimundo Colombo.
110molho pode variarde acordo
com o estilo pessoal do governante,
mas a linha de um governo de

oposição seria exatamentea mesma
adotada peloRaimundo."
Amin lista as ações, levadas a
cabo pelo demista, para justificar
seu raciocínio.
O recado mais clarofoi a frase de
Colombo sobre levar o governo
até as SecretariasRegionais.
"Ouer dizer, então, que não há
governo nas regionais?Elas são
escritórios políticos'; completa
Amin, salientando que a escolha
de um técnico para a Secretaria de

SegurançaPública é o contraponto
de Colombo à politização da pasta
nas duas gestões de LuizHenrique.
O penúltimo titular, Ronaldo
Benedet, hoje é deputado federal
diplomado. E o primeiro da era
LHS, JoãoHenriqueBiasi, era
deputado estadual e atualmente
édesembargador do Tribunal de
Justiça. "NaDefesa Civil também
(houve a politização). Foram
oito anos perdidos na segurança
pública'; emenda o pepista.
A lista deAmin é longa. Passa pela
reforma do Cle, principal teatro
deFlorianópolis, fechado há dois
anos; o descaso com o Centro de

Recuperação deJovens Infratores
São Lucas - uma verdadeira

tragédia humana -, a visitação e

revisão dos contratos de reformas
de hospitais, além dajoia da coroa:
a suspensão doPró-emprego, que
mudou de nomemasmanteve o
ritmo adotado pelo ex-gestorda
área,AldoHeyNeto. Ele chegou a
serpreso emflagrante commalas
de dinheiro. lias créditos tributários
são liberadosmediantepropina.
Écorrupção, mesmo. Então, a
suspensãofoi umamedida
corretiva'; disparaAmin. O
ex-governador se define "muito
triste"ante ao quadro, mas,
ao mesmo tempo, confortado
(pais agora está claro que não
fizemos uma oposição rastaquera,
irresponsável,"finaliza. Este deve
ser o tom dosprincipais candidatos
a prefeito peloPP no ano que vem.

Avaliação
Deputado Carlos
Chiodini, prefeitos,
vereadores e presidentes
de diretórios do PMDB
doVale do Itapocu têm,
reunião de avaliação,
hoje, às 18h, noHotel
Itajara, em Jaraguá.Após
o encontro, deve ficar
clara a postura do PMDB
regional em relação ao
governo,a distribuição
dos cargos e a atuação na
Assembleia Legislativa.

Natural
Carlos Chiodini não titubeia
ao comentar a tendência de

DIVULGAÇÃO
�����.��'II1}fI!!J!JIi!���'Wf!JJJII!ifl�",,!1!J1 1J]IWf/1l!ll1l!J/IJ1'�_JIJI_'II!!!PIi!!Jil!l.1!JiI!lJ!Ill!IJ1D, aproximação entre PMDB

e PT, partidos já aliados em
Florianópolis e São José,
e de namoro em Joinville.
"Estamos construindo essa

aproximação em Jaraguá
do Sul. É o caminho

natural," pontua.

1-.1

MOBILIZAÇAO ESTADUAL
s números da tragédia no Rio de

Ianeíro são impreªs}op.antes, sob
qualquer prisma. As' Prefeituras
das cidades mais atingidas calcu-

lam em R$ 2 bilhões o valor necessário para a
"

reconstrução. Ontem, já se especulava que o

número de mortos pode passar de 1 mil. Não

por acaso, os.catarinenses derama�mãos para

envi� a ajuda. O secretário ele Assistência So
" cial; SerafimVenzon (Ch "foi aM a sede da Oruz

"

.
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'

,
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Vermelha, em Florianópolis, acompanhar d:

embarque de donativos. Cerca de 70 tonela
das de mantimentos estavam estocados. O
material atenderá vítimas de cheias também
em São Paulo e Minas Gerais. Em Iaraguá, a

n

campanhaPró-Rio segue a todo vapor.

Projeto
EsperidiãoAmin estará na
cidade, mês que vem, em
data ainda a ser definida.
Ele frisa que passou a atuar

como um condutor do projeto
de fortalecimento do PP no
Estado. Ou seja, vai defender,
até o fim, o nome de Dieter
Janssen para a cabeça de
chapa em 2012, bem como

o de outros correligionários
no "maior número possível de
municípios.

Visita
Secretário CésarGrubba vem
a Jaraguá do Sul no dia 7 de
fevereiro. Participa da plenária
daAcijs, mas, antes, visita o
Batalhão da PolíciaMilitar
e aDelegaciaRegional de
Polícia Civil.Vai ouvirmuitas

reivindicações.

PINGA
FOGO
UTURGIA • Secretário Lio Tironi
foi o escalado para representar

Raimundo Colombo
na abertura do Femusc.

CONFD1MADA·Prefeita Cecília
Konell também estará presente à

abertura do festival.

CONGLOMERADO· O petista
Marco Maia deve conquistar a
presidência da Câmara Federal.

Ontem, o PDT foi o nono
partido a aderir ao projeto.

Governador Raimundo
Colombo afirmou à
comitiva jaraguaense,
recebida por ele,
semana passada, que
prestigiaria a abertura
do Femusc, mas
mudou de ideia. Tem

agenda, hoje, em São

Miguel d'Oeste, onde
visita hospitais. Entre a

Saúde e a Cultura, ele
optou pela primeira.
De quebra, evita
pressões em torno do
novo titular da SDR.

Esperto.

Empresa de Lista.
'Telefônica Contrata
Vendedor la) .

Que Possua Veículo
e Telefone celular

A EMPRESA OFERECE:
Salário fixo, comissão

premiação e ajuda de custo.

Interessados entrar" em contato:
.' 3370-8080

Falar com Greici
ou enviar currículo para:

, acheeanote@acheeanote.com.br

PATRocfNIO

Bradesco
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Dois
importantes projetos

de reforma constitucio-
. nal estão em discussão:

ampliação da licença
maternidade e redução da jor
nada de trabalho. A Constituição
Federal assegura
à mulher a licen

ça gestante, de 120

dias, sem prejuízo
do emprego e salá

rio, e tem o objetivo
de garantir descan
so físico e emocio
nal em decorrência
da gravidez, mas,

principalmente,
deixar a trabalha-
dora ao cuidado exclusivo da

criança.
Mas o período sempre foi cri

ticado por não ser suficiente para
a mãe, sendo nesse cenário de
diversas opiniões publicadas so

bre a Lei 1l.770, de 9/9/2008, que
criou o programa Empresa Ci
dadã para prorrogar por 60 dias
a licença maternidade. O custo

desse período é da empresa que
garante dedução fiscal quando
tributada com base no lucro real.

A lei determina que a mulher
não exerça atividade remunera

da nesse período, tampouco dei
xe a criança em creche ou orga
nização similar. Esse programa
trata a prorrogação da licença
como faculdade e não obrigação,
motivo pelo qual muitas einpre-

. ,
- �

\ .
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CHARGE

DOLErrOR

sas não aderem. Mesmo porque
algumas não são tributadas com

base no lucro real e, outras, não
vêem no beneficio fiscal a com

pensação adequada e compatível
ao afastamento de uma funcio

nária pelo. período
de seis meses.

Em julho deste
ano foi aprovada
pelo Senado, por
unanimidade, pro
posta de Emenda
Constitucional que
torna o benefício

obrigatório a todas
as empresas em

pregadoras. Resta

esperarmos pela aprovação na

Câmara e promulgação. Vale
lembrar que a Lei, se aprova
da, ampliará a licença às mães

adotantes também. Em que
pese a observância ao risco de '

desemprego das mulheres, não

podemos deixar de aclamar a

proposta, uma vez que reflete os

anseios de uma população que,
para além de zelar pela produção
e crescimento econômico, preza
valores de inigualável grande
za social, como a maternidade,
tornando concretas as premissas
constitucionais do valor social
do trabalho e função social da

propriedade.

"

"

Regina Sevilha e Elisa
Tavares, advogadas
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EDITORIAL

.(In)segurança
A

falta de efetivo policial não é uma la
mentável realidade só no Vale do Ita

pocu. Ela acontece em todo o país,
mas existe uma pergunta que nunca

quer calar: como uma região que arrecada cer
ca de 8% do PIB (Produto Interno Bruto) de
Santa Catarina tem tão baixa contrapartida de
seus governantes?

Reportagem publicada na

edição de ontem de O Correio
do Povo mostrou a difícil situ

ação da Polícia Militar jaragua
ense. Em oito anos, a corpora
ção perdeu 29 policiais, mas

os atendimentos aumentaram

expressivos 32%. Em 2002, quando o município
tinha 108 mil habitantes, a cidade contabilizava

I

189 PMs. Agora, com 142 mil, esse número caiu

para 160.

Porque o governo do Estado deixou de repor
os policiais que encerraram a carreira? Pelo mes
mo motivo que não investiu, durante anos, em

outras questões relacionadas à segurança públi
ca do Vale: falta de vontade política. É o caso do
Presídio Regional- que tem capacidade para 76

presos, mas hoje abriga 330 -, da duplicação da

BR-280, reivindicada há 15 anos, e na ampliação
da equipe da Polícia Civil. Pode uma cidade que
já chegou a registrar -700 flagrantes por ano ter

apenas quatro delegados, en

quanto cidades com metade
da demanda têm seis? Pode a

Delegacia da Mulher continuar
funcionando apenas em ho
rário de expediente quando a

maioria dos casos de violência
doméstica acontecem durante

a noite?
Não podemos mais deixar que situações

como estas permaneçam por outras décadas
sem solução. O que se espera é que nossos no

vos representantes façam as melhorias que os

jaraguaenses precisam e merecem, apenas cum

pram o que seu dever exige.

DO LErrOR

Nossos novos medos

Coisas assim
a gente não
esquece;
acontece

com todos os

jornalistas que
fazem essas

coberturas
e acabam
marcados.

Diariamente
temos medos, muitosmedos.

Antes, eram os regulares, aqueles contra
os quais nos defendíamos como podía
mos, com seguros - de fogo, de vida, de

acidentes. Mas agora parece que tudo mudou, e
a cada dia temos mais medos e do que a gente
nem sabe o quê, nem de onde vem. Mas pres
sente estar próximo. E não há

seguro possível para se prevenir.
Duvido que exista um só

brasileiro que não esteja arra

sado pelo que viu, está vendo
ou acompanhando uma vez

que tenha sabido das tragédias
devastadoras ocorridas no Rio
de Janeiro e, de certa forma,
também em São Paulo. É um

misto de compreensão dos de

sígnios de Deus, para os que
crêem, e de absoluto inconfor

mismo de quem observa com

vista privilegiada, e aponta a

incompetência, o descaso e o es

cárnio de autoridades, adminis
tradores epolíticos, ano após ano.
2011 começou mostrando uma

caramuito feia. Coisas assim a gente não esque
ce; acontece com todos os jornalistas que fazem
essas coberturas e acabam marcados. Passa ano,
vem ano, e se começa a chover forte, meu cora
ção ainda prevê essas tragédias que já viu in loco,
vistas, acompanhadas, previstas. Tragédias natu
rais amplificadas poruma inexplicávelleniência.
Percebo então o quanto estamos cercados
de novos medos e ameaças, e que parece
não haver mesmo mais nenhum lugar se

guro. Nem com nós mesmos. Esse é o tema.

Shoppings centers? Assaltos, tiroteios, bri

gas de gangue, seguranças mal treinados,
carros que podem voar dos estacionamen

tos que eles improvisaram subindo prédios.
Apartamentos? O elevador pode cair. Arrastões,
porteiros descontentes que viram assassinos,
síndicos enlouquecidos. Obras descontroladas

que podem fazer ruir por ter

ra os sonhos de toda uma vida.
Férias paradisíacas? Tsunamis,
maremotos, furacões e terremo

tos, enchentes e deslizamentos.
Greves políticas incendiárias.
Ruas? Pontos de ônibus inva

didos por procuradoras bêba
das. Travessias radicais - o ou

tro lado da rua pode significar
ir para o outro lado da vida.
Há as doenças, vírus e bactérias

novas, algumas trazidas na ba

gagem de forasteiros, migrando
com suas malinhas para um país
onde se desenvolvem e se criam.
Temos novos medos. No
vas nóias. E muita dificul-
dade de lidar com todas

elas, mesmo que só nos nossos íntimos.
Vamos ficar loucosdessejeito.Procuraremosviden
tes' alguns, simplesmente crápulas? Procuraremos
sinais do Universo? Diremos tudo aos analistas,
psicólogos e psiquiatras, que proliferarão, tam
bém buscando as mesmas respostas, já que ele vi
vem nesse mesmo mundo, neste mesmo tempo?
Ou simplesmente deixaremos o barco nos levar,
sabendo-se lá que dia e como será?

Ampliação de licença
maternidade

Vale lembrar
que a lei, se
aprovada,
ampliará a

licença às mães
adotantes
também.

"

"

MarliGonçalves, jornalista
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JARAGUÁ DO SUL

Sol forte, movimentação
intensa de carros e

muito barulho. Este era o

cenário nas proximidades
da Ponte Olavo Marquardt,
no Centro de Jaragua do
Sul, na manhã de ontem.

O
que poucos que passas
sem pelo local notariam
é que embaixo da ponte,
por volta das 9h30, uma

mulher dormia em meio à su

jeira e o lixo. Às margens do Rio

Itapocu, e também marginali
zada pela sociedade, ela parecia
fechar os olhos para o descaso
e o abandono. Uma cena rara,

porém ainda existente em uma

cidade que ostenta qualidade de

vida, oportunidades de trabalho
e desenvolvimento econômico.

o CORREIO 1)0 POVO • Quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 Geral

Para combater este tipo de

situação, a cidade conta, desde

2006, com o Centro de Resga
te Social. a programa, mantido
com recursos dos governos mu

nicipal e federal, tem como prin
cipal objetivo devolver dignidade
aos moradores de rua e migran
tes que chegam a Iaraguá do Sul
em busca de emprego, mas sem

ter onde viver.
a Centro oferece a Casa de

Passagem, que é um abrigo tem

porário, de cerca de 5 dias, para
as pessoas que vivem nas ruas e

também possui profissionais que
fazem abordagens nas vias do

município. "Atendemos 24 horas
e também tem pessoas que nos

procuram espontaneamente. A

gente, primeiro, tenta conhecer a
história da pessoa, descobrir onde
está a família dela, e então cria
uma estratégia de orientação", ex
plica o assistente social do Centro,
AdemirWeidauer. Em casos demi-

grantes, que preferem voltar para
a cidade de origem, o programa
ajuda no custeio da passagem. E

para quem deseja ficar em Iaraguá
do Sul, o Centro também encami
nha para o mercado de trabalho.

'Aqui eles ganham comida, rou
pas, produtos de higiene pessoal,
abrigo e orientação para buscar
novos caminhos", enfatiza.

ESPAÇO DEVE
SER AMPLIADO

A casa conta ainda com cui-
,

dadores sociais, monitores, psi
cólogo e terapeuta ocupacional.
'� gente sente a necessidade de
'uma estrutura maior e um lugar
onde eles pudessem ficar por
mais tempo. Isto está sendo pre
visto pela Prefeitura", comenta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

OPOHTUNUJADE

Eduardo encontrou abrigo e emprego

REG E
"

Asmargens do rio e da
sociedade o nizada
Programadá abrigo e resgata a dignidade dosmoradores de rua emigrantes

FOTOS PIERO RAGAZZI

Na manhã de ontem, uma mulher dormia
embaixo da ponte no Centro de Jaraguá do Sul

"
Aqui eles ganham comida,
roupas, produtos de higiene
pessoal, abrigo e orientação
para buscar novos caminhos.

ADEMIR WEIDAUER,
ASSISTENTE SOCIAL

"

.�

Eduardo está motivado a recomeçar após ser acolhido pelo centro

DENÚNCIAS
Casos podem ser encaminhados
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Natural do Mato Grosso do Sul, Eduardo Brito, 32 anos, enfrentou problemas com Ontem, seis pessoas permaneciam no abrigo. Mas a capacidade é para até 14 homens

álcool, perdeu o emprego e se afastou da mãe. Depois de trabalhar em uma empresa e 4 mulheres. Quem notificarmoradores de rua na cidade pode entrar em contato com

em Biguaçu, resolveu vir a Jaraguá em busca de melhores oportunidades. "Vim a pé. o Centro para que se faça a abordagem. A equipe da Casa de Passagem garantiu à re-

Aqui encontrei um conhecido que me ajudou a achar trabalho e me trouxe para o portagem do O Correio do Povo que entrará em contato com a mulher da Ponte Olavo

abrigo", conta. No local, se deparou com proteção e incentivo. "Vou sair daqui logo e Marquardt para tentar ajudá-la. O Centro também aceita doações de roupas, calçados e

quero trabalhar,Pretendo.ter. alguma.coisa.nestavida, É,um;feco.meve�,'.fe,v(da" ... ' ;�.:"""..... . t�alimeatQi6. Doações e denúncias podem ser feitas pelo telefone (47) 33711534.
.
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Instrumentistas assumem, a partir de hoje, a atenção da
cidade inteira e, em troca, oferecem música de qualidade

,

ora e com
, .

osmUSICOS
Maratona sonora começa, oficialmente,
nesta quinta-feira, às 20h
JARAGUÁ DO SUL

Depois de 355 dias de
espera o dia chegou. A
data de hoje, marcada,
pelo calendário, enfatiza
também o desembarque
da música na cidade.

Pelas
próximas duas sema

nas, Jaraguá do Sul será
habitada por uma infini
dade de instrumentos e

sons, ambos trazidos n� bagagem '

de cerca de 600 pessoas. Estes vi
sitantes' que agora fazem do mu

nicípio a própria casa, compõem
uma renomada e internacional
lista de músicos. O grupo, forma
do por 79 professores, possui inte
grantes de algumas das mais im-

,"

portantes orquestras e instituições
de ensino do mundo. Já na ala dos
alunos, instrumentistas quase ini
ciantes vão dividir o palco com

profissionais, todos em busca de

aperfeiçoamento,
Conforme a organização,

elo menos 20 países estão re-

presentados nas salas de aulas
do Femusc. Argentina, Costa
Rica, China e Haiti são apenas
algumas das terras-natais dos

participantes. Ampliando o foco
aos mestres do festival, agregam
se também à relação Inglaterra,
Alemanha, Eslovênia, Estados
Unidos e até Islândia.

Juntos, estudantes e docentes

garantem às platéias concertos

de qualidade, muito divertimen
to, aprendizado e momentos de

pura emoção. Por "isso, a pro
gramação conta com cerca de
200 apresentações, sendo uma

centena abrigada nos teatros do
Centro Cultural da Scar e mais
outra alocada em espaços alter
nativos espalhados pela cidade.

Independentemente dos locais
escolhidos, o acesso do públi
co será sempre gratuito. "Para o

Femusc, a parte social, é tão re

levante quanto ter bons profes
sores", reitera Alex Klein, diretor
artístico do evento.

• Kelly Erdmann
.

kelly@ocorreiodopovo.com.br

Sophia Chan voltei
ao palco no dia 4

A violinista chinesa Sophia Chan, uma
das principais estrelas da sexta edição do
Femusc, deve subir novamente ao pal
co do Grande Teatro da Scar no dia 4 de
fevereiro. O retorno é uma oportunidade
aos espectadores que não conseguiram
garantir ingressá para o concerto de hoje.

Amenina de apenas 11 anos de idade
se apresenta ao lado daOrquestra Femusc
e executa as obras Sinfonia Espanhola, de
Eduard Lalo, Liebesleid, de Fritz Kreisler,
e Carinhoso, do brasileiro Pixinguinha.
Com a regência de Alex Klein, os instru
mentistas ainda tocam quatro canções
tradicionais da China.

Concerto de abertura = ingressos esgotados
As 946 poltronas do Grande Teatro da Scar

estarão ocupadas a partir das 20h de hoje. Em
apenas um dia, todos os ingressos disponibiliza
dos pela organização do Femusc para a noite de
abertura do festival foram distribuídos ao públi
co. Por isso, quem procurou a secretaria do Cen
tro Cultural, ontem, recebeu apenas uma pala
vra como resposta ao pedido: esgotado.

A procura massiva pelos acessos reafirma
o reconhecimento da comunidade e tam

bém a importância do evento para Iaraguá

do Sul. "Agora, trabalhamos para que o res

to do.país saiba o que acontece aqui e como
Santa Catarina apresenta a sua versão desse
movimento mundial em volta das Belas Ar
tes", comenta o diretor-artístico, Alex Klein.

Os interessados em assistir a essa varian
te local da música erudita devem procurar a
Scar para garantir lugar na plateia. A dica é
retirar os ingressos sempre com dois dias de
antecedência. Para escolher os programas
prediletos, consulte a página ao lado.

PIERO RAGAZZI

Alex Klein: "trabalhamos para que o resto do país saiba o que acontece aqui"
\
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CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SANTA CATARINA
·

• Qrandes ConcertQs
• o qüé';é:" progr.ama de c.�ncert
diártos; com apresentações :

especiais. É nessa série que o

palco da S�ar recebe a Orquestra
Sinfônica e a de Professores
do Femusc, além da Banda

e também grupos de câmara

f,oqngE;los por i1.du'1qs e dqcer\"t
• Quant1o:,de 26 de janeiro a 5' ,e

,
. "

fevereiro
• Horário: 20h30 (exceto hoje)
• Palco: Grande Teatro da soar

• Musicalmente Falando
• O que é: bate-papo musica!
coordenado pelo maestro e

diretor-artístico do Femusc, Alex
Klein

• Quando: diariamente, a partir de
segunda-feira, sempre antes dos
Grandes Concertos

• Horário: 20h
I

• Palco: Grande Teatro da Scar

• Momento Springmann
• O que é: espaço do Femusc
destinado aos concertos com

professores e participantes
da ProMusc - Conferência
internacional de profissionais da
música de concerto

• Quando: de segunda-feira a

sábado
• Horário: 19h
• Palco: Pequeno Teatro da Scar

• O que'é: ambiente no qual o pian0
se transforma no personagem

,

principal e recebe todas as luzes do

palco
• Quando: de segunda-feira a

sábado
• Horário: 18h
• P�lcó: Grande Teatro da soar

•

• Música na Igreja
• O que é: chance do público
assistir a apresentações fora dos

teatros da Scar e tendo como

cenário diversas igrejas da cidade
e da regtão

- -

'; --:
- - - -

�.,:
- - - - -

• Qupndo:,;t
• Horário':, I.
'. Palco: igrej êndérío

.

completo ainda não divulgado),

porém, nele S�O,QS instrumentos
" que ganHam '�Slno[b�@tése aSI

'

'atenções de crianças e adultos.

A brincadeira antecede a série
Concerto para as Famílias

• Quando: sábados
• Horário: 10h

• Música dê Câmara no Museu

• Palco: Museu Weg, na Avenida

Getúlio Vargas, no Centro

• Música na Praça
• O que é: a Oriertunidade do

público assistir a concertos
durante o horário do almoço e das,
compras

• Quando: de segunda-feira a sexta

feira
• Horário: 13h

'. Concerto para as Famílias ,

� O que é: apresentação pautada
em programas leves e que
demonstram a união de todos os

instrumentos e músicos.
• Quando: sábados
• Horário: 10h30
•• Palco: Grande Teatro da Scar
• Música de Câmara
• O que é: corno o nome diz,
o programa é todo voltado à
música de câmara, ou seja, sem
orquestras completas, apenas
grupos

• Quando: sábados
• Horário: 13h, 14h, 15h e 16h
• Palco: Pequeno e Grande Teatro
da Scar

• Música no Shopping
O que é: mais cima oportunidade
do público assistir a concertos
enquanto almoça

• Quando: de segunda-feira a sexta

feira
,

• Horário: 13
• Palco: Praça de Alimentação do

Shopping Breithaupt

• Concertos Sociais
• O que é: uma série que leva os

alunos do Femusc a empresas,

hospitais e praças
• Quando: de segunda:.feira a sexta-

,

feira
• Horário: 13h
• Palco: lugares alternativos.
(agenda ainda não divulgada)

•

** Atenção: toda a programação
do Femusc tem acesso gratuito!
Apenas para as séries noturnas é

que a organização exig� a retirada

• Femuskinho
• O que é: um festival de música
oom cara de colônia de férias

• Simpósio Catarinense de

Educação Musical'
• O que é: espaço reservado
',€Iiscwssão � fesp�.itod,a
obrlgatortecade da educação
musical nas escolas, com oficinas

e mesa-redonda. Esta é a terceira

edição do evento
• Quando: de 2 a 4 de fevereiro
• Local: Hotel Saint Sebastian

)

• ,Conferência Internacional
de Harpas e Concurso Latino
Americano de Harpas

• O que é: a conferência estimula
o intercâmbio entre harpistas e

o aperfeiçoamento dos músicos.
Já o concurso oferece sete

prêmios individuais, incluindo
apresentações, bolsas de estudo

e a gravação de um CD
• Quando: de 20 a 23 de janeiro
• Local: Centro Cultural da Scar

• Encontro Catarinense de

Bandas
• O que .é: reunião que tem como

objetivo a difusão do patrimônio
cultural musical e a manutenção
das tradições das bandas de
música em Santa Catarina.
O encontro é liderado pelos
maestros DietmarWiedmann e

.�

• Encontro Catarinense de

Corais
• O que é: tem o intuito de promover
a união de coralistas do Estado

inteiro
• Quando: de 4 e 5 de fevereiro

•
L '.

."
r

• toc'al: Centro Cultural: da Scar
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�-- ...... - - ........ , ... '. _ ...._-....._-.." .... "'" - .

9
"

.i
i
i

�1
I

j

J
,

.j
I
.,

.1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Economia

Marcatto Imóveis
Já são 36 anos de atividade desta empre

sa que, mais que vender imóveis, foi respon
sável até pela criação dos bairros São Luiz
e Ana Paula. Trata-se de uma vasta área re

sidencial que se estende pela região, que vai
da região do Iuventus até o Parque Malwee, e
próximo damargem do Rio Jaraguá. Mais que
uma imobiliária, foi uma urbanizadora.

CS Contabilidade
Completa, hoje, 16 anos de atividades

com grande expansão nos serviços presta
dos que ultrapassam em muito a questão
contábil, tornando-se um dos maiores es

critórios do gênero na região.

Euro de férias
Entre o dia 14 de dezembro e 11 de

janeiro, enquanto o dólar apresentou
queda de 0,47%, o euro desvalorizou

3,85% em relação ao real. Para as em

presas que fecharam vendas em euro

para fugir da instabilidade do dólar fica
o prejuízo mas, para quem foi passar as
férias na Europa, a conta do cartão de
crédito vem mais suave.

Safra insuficiente
Recente balanço divulgado pelo Depar

tamento de Agricultura dos Estados Uni
dos ( USDA ) já acende as luzes de alerta

pois, ainda que Brasil e Argentina contem

com um clima totalmente favorável, a safra
2011/12 não será suficiente para reabaste
cer as reservas mundiais de soja e milho.
Isto se deve a safras menores que o esperado
nos EUA e estoquesmundiais em patamares
críticos. Uma vez que não existem muitas
áreas agriculturáveis adicionais, a situação
tende a ficar cada vez mais crítica ao longo
dos próximos anos.

• , 7' � •• '> -
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Comércio local Acelormittal Vega
o ótimo momento pelo qual passa o

mercado automobilístico e a linha branca
foi determinante para a aprovação de in-'
vestimenta de US$ 200 milhões na unidade'
localizada em São Francisco do Sul. Haverá
efeito multiplicador, com aumento de car

gas no porto assim como na ferrovia.

A CDL congrega atualmente 958 asso

dados que respondem por mais de 9 mil

empregos diretos. Em 2010 o saldo positivo
das contratações dos associados 'superou
os 500 novos postos de trabalho. É a força
do comércio de Jaraguá do Sul que também
atende municípios da região.

Ficamos para trás
Durante muito tempo, os governos catarinenses

trombetearam o fato de o estado apresentar os melhores
índices de segurança no país. A falta de investimentos,
no entanto, está cobrando um preço caro pois, fomos
ultrapassados por SP eMG já em 2008. A taxa de homicí
dios, que, em 2005, estava em torno de 7 por 100 mil ha
bitantes, saltou para 12,6 em 2008. Sem investimentos-a
segurança pública não se sustenta.

•

Qualix
'Tudo começou com uma linguagem de programação

desenvolvida pela Massachusetts Hospital que rompeu
conceitos. A Qualix surgiu há 16 anos na esteira desta

linguagem, representando a multinacional Intesyste
'mas, que rompeu as fronteiras de Jaraguá do Sul co
mercializando e dando suporte em Sistemas de Banco
de Dados com o Caché.

Corupá
Sem contar com empresas

de grande porte e, com tradição
na produção de plantas orna

mentais, o vizinho município
consegue manter uma ativida
de econômica diversificada em

que o destaque é a banana. Da
banana vem também a maté
ria - prima. para a produção dos
artefatos de fibra de bananeira
e em pequenas propriedades
podem ser encontrados vivei
ros de plantas. Ainda assim, a

maior parte das orquídeas e

plantas ornamentais consu

midas em nossa região vem de
muito longe e isto, sem falar das
outras flores.

LOTERIA

28 - 61 - 66 - 68 - 70

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

INDICADORES

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis \ t' 't� "ii 1
da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo presente t ·_·�'\----�\1�t:fi4\d�edital, que JOSÉ LEOPOLDO GERENT, CI n° 146.305-5-SESP-SC, I 1(, 1�/'\\I&fo\JEr.
CPF n° 218.225.149-91, e sua esposa IVONE STINGHEN GERENT, ! 1 '\. i}'�\ \i :
CI n° 1.261.778-4-SESP-SC, CPF n0850.072.429-34, aposentados, __ I, '::�"':11 \�r �\ :

d C nhã U' al d
I '\')."""1� \�

"I'
,brasileiros, casados pelo regime a omu ao ruvers e

\�!l""��ll �\1:,r 1\ i"J"�""t :,Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domicilia-
.;

��::, '�\ ��,';'I '� ,.\:��, ff\l, ;
dos na Rua 418-Valdir José Manfrini n0538, Bairro São Luis, nesta ,i,��\\"�\\,""---\-,,,,tl\i!ll1\,:cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE- ."\ \\ 1,\, �' ,\ \11' ;.
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 418-Valdir. ��r�,�?!�" , _i
José Manfrini e 934"Edson Carlos Gerent, Bairro São Luis, perí-

- ..... ",- ..
'

.

metro urbano de Iaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura de Jaraguá
do SuI/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 1 (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
\

.. � ,.-�.tI .._
'

� "' ' _ _ � .•-_.. _._ ,
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'Beatriz 'Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
Também no

flickr' orkut nUM·MI

Hoje começa o Femusc e toda aquela movimentação legal de
artistas pela cidade carregando os mais variados instrumentos.
Também começam as apresentações. Todos já estão sabendo que
,os ingressos para o Femusc este ano são gratuitos? Legal, não é?!
'Mas fiquem ligados, pois há restrições para retirada dos ingressos
na Scar: apenas dois por pessoa, que estão disponíveis sempre dois
dias antes do evento agendado. Para mais informações 3373-8652
(secretaria do Femusc), 3275-2477 (Centro Cultural) e no Twitter
@femusc. Corra para garantir o seu! Também começam hoje os

Concertos Sociais no Shopping Breithaupt, Sesc, MuseuWeg e

empresas. Para programação acesse: www.femusc.com.br/ll/

Vestibular
o Centro Universitário de

Iaraguá do Sul - Unerj está ofe
recendo vestibular comple
mentar para vagas em 16 cur

sos. As inscrições que já estão
em fase final e podem ser feitas
no site www.unerj.br. A prova
será realizada no dia 30 de ja
neiro. As vagas são para vários
cursos, incluindo o novo curso

de engenharia civil. Para mais

informações, ligue 3275-8200
ou acesse o site da instituição.

Enciclopédia'
Nem sempre 100% confiável, por ser livre e editável por qualquer

pessoa, mas sem dúvida, uma grande ferramenta de transmissão de
conhecimento. AWikipedia possui mais de 17 milhões de artigos pro
duzidos por mais de 11 milhões de pessoas e em mais de 200 línguas.
É muita informação! O vídeo disponível em http://www.youtube.com/
watch?v=gXDITRGafQO celebra a primeira década de "enciclopédia li
vre" e foi produzido pela agência JESS3, é narrado pelo co-fundador do
site IimmyWales e conta de uma forma bacana o nascimento de um
fenômeno. E quem aí nunca acessou aWikipedia?

OZZY
Fazem quase três anos que o ícone OzzyOsbourne não se apresen

ta em território brasileiro, pois sua última apresentação foi em 2008 no
Palestra Itália. Mas ele fará cinco apresentações pelo Brasil para mos
trar seumais recente disco 'Scream'. O "príncipe das trevas" passarápor
Porto Alegre (30 de março), São Paulo (2 de abril), Brasília (5 de abril),
Rio de Janeiro (7 de abril) e Belo Horizonte (9 de abril). A pré-venda de
ingressos já teve início em dezembro, mas quem ainda quiser garantir
a sua entrada precisa ligar para 4003-0848 (válido para todo o Brasil),
ou também pelo www.ticketsforfun.com.br. Segundo informações, os
ingressos para São Paulo e Rio custam de R$ 200 a R$ 600.

BOA!
O Commandos Paintball, que

fica ali naVila Nova, está com pro
moção. Jogue no mês de janeiro e

fature um lanche. Agende seu ho
rário pelo telefone 9146-1473

Gastronomia
Ficou para 2 a 9 de abril a

realização da primeira Sema
na de Gastronomia de Jaraguá.
O objetivo da transferência do
evento é possibilitar a melhor

organização das atividades no

setor. A iniciativa é liderada pelo
Núcleo de Gastronomia Acijs/,
Apevi e pretende envolver vá
rios segmentos da comunidade,
visando a criar mais um evento

no município e a incrementar a
economia.

Sócio
A Sociedade Cultura Artís

tica de Iaraguá (Scar) está com

campanha para atrair sócio para
a entidade a fim de ajudar na

manutenção do Centro Cultural.

Quem contribuir com a mensa

lidade de R$ 100 terá direito a

descontos em cursos de dança,
teatro ou música. Além disso, o
apoiador terá o nome numa pla
ca localizada no hall do teatro.

Os interessados em se associar

podem obter mais informações
pelo telefone 3275-2477.

FOTOS LEANDRO SOARES/DIVULGAÇÃO

SEVEN CHOPERIA
Show com Nicolas & Michel e DJs
residentes Alan e Alex. Ingresso
para elas grátis até 23h30 e eles

pagam RS 15. Em fevereiro, super
festa de aniversário da Seven.

�ONDON PUS
Sexta Fuel com Mazzo & Gabriel
(sertanejo) e DJ Bibbe Andreatta

(house).lngressos antecipados
RS 15 masculino e RS 10 feminino
no Mime (Reinoldo) e Upper Man
(shopping). E tem promoção
Passaporte Fuel. Comprando o

ingresso da Sexta Fuel você ganha
urna cortesia para sábado.

ESPAÇO DO OCA ;

Show internacional com a banda
,

argentina Los Kalas e o melhor
doQueen. E mais muito rock

com a banda Burn e Raimundos
Cover com Black Mail. Ingressos

.

antecipados 9 RS 5 eles e elas.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONOON • 3055-0065 Ilondonjaragua.com.br

BIER HAUS • 3275�86619198-051 5
SACRAMENTUMPUB· 3370-1727 ou 8832-1 524
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584
LlCORERIA BAR· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942
MR. BEEF • 3275-2230 I @mrbeefjar

ESPAÇO DOOCA· 3370-9160
ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH· 3376-4822
MOVING UPMUSICCLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 99514497 ou 9106-9982
ESPAÇO DOOCA· 3370-9160 '

Karin da Máia e Bernardo Hang ao
som de Sax n' house, no Banana Joe

De Jaraguá, Maria Luiza Pereira
curtindo a balada no Banana Joe

Kátia Cardoso ao lado de André Carepa
no summer club em Ubatuba
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CLIC DO LEITOR
Esses gatinhos
precisam de um
lugar para ficar.
Adoções com

Marilene Sudan,
pelo telefone
3370-5644, e
outros animais
sob sua guarda

precisam de dono.

CRÔNICA

Sobre surpresas
pessoalmente. Todos na sala se entreolharam,
está na cara a decisão de Luna e o dito cujo
continua dando surpresas que vão direto para
a lata do lixo. Ficou feio pra ele ....

- Ele tinha até trocado as chaves do apar
tamento. Fim é fim e pronto, nada de visiti
nhas. Numa bela noite, saiu de casa pronto
a encontrar alguém interessante por aí, de

preferência a garota que vem beijando há se

manas. Conseguiu. Depois da conversa ao pé
do ouvido, convidou-a para
subir e beber vinho. Quando
deixaram o elevador, abraça
dos e sorridentes, deram de
cara com a ex, plantada na

porta, com garrafa de cham

pagne nas mãos, sentada no
chão e despenteada de tanto

esperar. Se tivesse ligado antes saberia, mas
preferiu surpreender e aí já viu ...

- Mariana queria uma casa em meio à na
tureza e longe de vizinhos. Trabalhadora como
é, guardava o dinheiro e logo a compraria
sem ajuda de ninguém. Imersa em orgulho, a
aquisição seria seumaior feito, questão até de

auto-estima, de provar a maturidade ao uni
verso. Num nada belo dia, o pai entregou as

chaves do apartamento de frente para o mar

que havia negociado com o sócio. Era presen
te e ela não conseguiu esconder a frustração:
odeiamaresia nos móveis, adora jardim ao re

dor. Se tivessem falado a respeito.ela não seria
obrigada a vender o apê ou morar infeliz.

Confesso-te:
jamais entendi muito bem

esse negócio de aparecer em algum lu

gar sem avisar, de presentear com bolo

gigante ou de mandar helicóptero despe-
jar rosas sobre a casa de alguém. Verdade: nun
ca apreciei os exageros e aprendi com os anos

que se prestar a surpreender uma pessoa pode
ser uma verdadeira enrascada. Quem ainda não
sentiu no sorriso amarelo a força dela, por favor,
atire a primeira pedra. É, eu sei, a frase possui
um lado clichê bastante forte,
mas de falsa nada tem. Apesar
de não ser muito adepto dos
clichês, às vezes, eles caem

como luvas a certas situações.
Ok, estourei a cota deles!
I Voltando ao assunto

(desculpa, costumo falar de
mais e de tudo), eu definitivamente não sou

um cara surpreendente. Aliás, prefiro assim.
Reflita comigo, imagine o quanto uma atitude
não avisada tende a causar estragos, a varrer
paixões e fissurar amores. Cito exemplos sem

grandes dificuldades:
- O buquê de rosas chegou ao escritório

nas mãos da recepcionista. Ele parecia cami
nhar sozinho, de tão enorme. Não havia se

gredo, a Luna estava bem a fim de encerrar o

papo com o quase ex-marido (faltavam só os

documentos) e ficar com o João, o arquiteto
da sala ao lado. E, falava justamente sobre isso

quando as flores vieram ao seu encontro. E�

polgada, abriu o cartão. No segundo seguinte,
a feição não omitiu nada. O Arnaldo queria re
atar o relacionamento e veio entregar as flores

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Banho e tosa com preços especiais
Em janeiro e fevepeiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Oog , Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MELHORES MARCAS DE RAÇAO A GRANEl

� )
�
I CINEMA

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,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h40, 15h50, 18h,
20hl0 - todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (22h1CT- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Além da Vida (Leg) (13h50, 16h30, 19h10,
21h40 - 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

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

todos os dias)
{

I 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)

• kellyerdmann@gmail.com • 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

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

todos os dias)

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

LANÇAMENTOS

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Virgínia diz que Sônia está grávida e Lincon fica
chocado. Newton prepara Filomena para o seu segun
do salto. Lincon diz que Sônia quer dar o golpe da barri

ga em André. Mateus bebe uma cerveja com Filomena
e conta que já foi casado. Nicolau encontra Iara e pede
que ela entre no carro. No carro, Nicolau entrega o di

nheiro, mas diz que ela vai transar com ele por bem ou

por mal. Iara dá um chute nas partes íntimasde Nico
lau e começa a surrá-lo. Nicolau fica ensangüentado e

Iara exige que nada aconteça com ela. ° senador liga
para Nasinho e manda encontrá-lo no local marcado.

TI-TI-TI

Magali confirma que sua avó teve um caso com o

marido de Rebeca. Jaqueline apresenta Thales a Juli
nho. Pedro humilha Gabriela. Rebeca conta para Jorgi
to e Camila que eles são tios de Armandinho e Magali.
Suzana acusa Ariclenes de usar Nicole. Magda tenta

se aliar a Valentim e acaba seduzindo Chico. Thaísa
furta uma moça e vai presa com Massa. Jacques surge
no ateliê de Jaqueline e se insinua· para ela. Luti evita
Camila. Yasmine se depara com Eggar bebendo sozi

nho. Jaqueline livra Thaísa e Massa da cadeia. Desirée

procura Jorgito. Clotilde descobre quem é Beatrice M.

I'
(

1\
I'

INSENSATO CORAÇÃO
Léo fica decepcionado com a recusa de Umberto.

Irene reage contrariada quando Pedro propõe chamar
Luciana para ir à praia com eles. Repórteres assediam
Sueli após o enterro de Jonas para descobrir por que ele

sequestrou o avião. Léo propõe a Afrânio uma altemativa

para começar o negócio. Aquiles fica furioso com André

por ele estar desenvolvendo um projeto sem a sua au

torização. Vitória se surpreende ao saber que Pedro vai

se casar com Luciana e que Marina será a madrinha.

Umberto vai atrás de Wanda. Carol encontra André no

almoço de negócios e fica com ciúmes de Natalie.

ARAGUAIA
Amélia se enfurece com Max por ele estar feliz com

o resultado do exame de DNA. Manuela leva para Solano

o resultado do exame que aponta que eles são irmãos.
Max oferece dinheiro para Estela levar Solano embora

do Araguaia. Solano invade a fazenda e afirma que Max

forjou o exame de DNA. Mamed mostra a Caroço o seu

testamento escrito em árabe. Caroço rejeita Aspásia. So
lano reconhece Antônio Carlos na hora de fazer o exame.

Nancy leva Pimpinela para falar com Glorinha sobre a in

vestigação da morte de Elisa. Padre Emnio revela para as

crianças que eles terão que ir embora do sítio.
II 5: i.. •• ., ... I - U., >i \ II '1 (O resumo dos capitalos é de responsabilidade das emissoras).. __ ..
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Fazer o que gosta é um privilégio
de poucos, se dedique a uma ati-

vidade com a qual se identifica. Não
vai ter pra ninguém na área afetiva. Será

prazeroso trabalhar com o público. Esta

beleça novos objetivos de vida.

Para conquistar algo, é preciso
batalhar. O Sol contribui com a

sua ascensão no trabalho. Momen

tos de grande sensualidade e erotismo vão
favorecer a vida íntima. Deixe o comodismo

de lado e invista no seu crescimento.

,
j Tudo indica que vai estar com

di uma consciência mais crítica so

bre as coisas da sua vida. A dois,
conseguirá o que quer com diplomacia e

capacidade de se colocar no lugar do ou

tro. Não tente impor o seu ponto de vista
• I

aos outros.

Cuidado com pessoas oportu
nistas. Por outro lado, é hora de

dar o devido valor aos. colegas.
Boa fase para construir um alicerce

mais sólido na relação a dois. Progresso
material em destaque! Mas tudo virá do

seu trabalho.

LEÃO
Lidar com as diferenças não será
fácil, deve ter cuidado com o cli-

ma de competição no trabalho. À
noite, terá sucesso com quem ama. O Sol
brilha na Casa das Parcerias, indicando

sucesso nas associações que fizer.

Quanto mais discreta for sua

uji atuação, mais fácil será vencer

os obstáculos. Estará seguro(a)
emocionalmente, mas há sinal de timidez

ao expressar seus sentimentos. Evite ficar

em evidência no trabalho.

Sua sensação de bem-estar vai

\""'-;I..A-'"-'", estar associada aos grupos da

sua convivência. As atividades

com as quais se identifica vão fluir

com facilidade. O clima é sintonia com

quem ama. Na área de lazer seu sucesso

será absoluto.

ESCORPIÃO
No trabalho, quanto mais auto

nomia, mais progresso. Estará
com a autoestima elevada e

enorme capacidade de sedução. No
campo sentimental, mantenha-se em uma

quietude estratégica. O Sol ilumina o am

biente familiar, aproveite! Vinho.

SAGITÁRIO
E hora de acreditar nas suas

convicções. O Sol vai deixá-Io(a)
mais comunicativo(a). No relacio

namento, vai se mostrar mais confiante e

comprometido(a) com o par. À noite, o seu

poder de sedução vai estar em destaque.

CAPRICÓRNIO
Medite sobre as coisas que dá
valor e veja se há correções a fa
zer. O Sol ilumina a Casa da For

tuna indicando que saberá como ganhar
dinheiro. O dia pede discrição na vida a

dois. É hora de separar o que não serve

mais na sua vida.

AQUÁRIO
As diferentes expectativas entre

você e os outros podem acentu-

ar a necessidade de fazer ajustes
nos relacionamentos. Vai tentar satisfazer
os desejos do par. Bom dia para se desta

car entre as pessoas do seu convívio.
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'André Goncalves
.3

em Portugal
Enquanto outras celebridades brigam pelos ca

marotes do carnaval do Rio e de São Paulo, o ator

André Gonçalves já tem destino marcado, confor
me afirma a coluna Olá, do jornal Agora. Ele foi

convidado para ser o rei do carnaval na cidade

portuguesa de Mealhada, e deve partir de viagem
no dia.três de março, acompanhado de Letícia Sa

batella, retornando por volta do dia oito.

Ex-BBBO, Marcelo
. vai processar Janaína

o médico participante da oitava edição do programa,
Marcelo, afirmou pelo Twitter que irá processar a partici
pante da versão atual do BBB, Janaína. "Sim. Preten
do processar a participante Janaina do '8BB11' por ter
dito palavras ofensivas contra mim, como 'vagabundo'
e 'mau caráter'. Bjs" postou. Ele considera também

processar Diogo, da mesma edição, por ameaças.

DIVIRTA-SE

Repetindo o Tratamento
Psiquiatra para o pacientabebum:

Vai. ter a sensação de que as coi-
- O senhor vai parar de beber cerveja. Durante

sas estarão mais lentas que o

normal, mas não tente apressar um ano, só vai beber leite.
os acontecimentos. Sua vida amorosa pode - Outra vez, doutor?!
exigir alguns sacrifícios. Háboaschances.de - O quê? O senhor já fez esse tratamento?
obter uma grande vitória neste dia.
'-- -"--..;....;"----'-'..;...'.:.....'.-�

..

�,.' ': ... _ ._, __ . :�.J,�íPUrc;l·nte,q primeiro ano da minha vida!

De acordo com o site Ra

dar, o ator e diretor australiano
Mel Gibson deve ser acusado
formalmente na justiça ameri
cana pelas agressões contra

a ex-mulher, a pianista russa

Oksana Grigorieva, e contra a

filha, Lucia. A ex alega que Gib
son descontava as frustrações
profissionais batendo nela, e

teria tentado lhe estrangular e

a ameaçado com uma arma.

Variedades 15

Mel Gibson
processado
por violência
doméstica

Ivete Sangalo
.

rompe com empresário
A baiana cortou as relações profissionais com o empresário e irmão, Jesus

Sangalo, afirmou coluna "Diário da fama", do jornal Diário de São Paulo. Os dois

trabalham juntos desde o início dá carreira de Ivete , e boatos sobre o fim da

parceira surgiram no começo do ano passado, quando foram desmentidos pelo
Twitter da cantora. Na ocasião, a cantora disse que jamais anularia a parceria
com o irmão, e que brigar com ele seria "um atrevimento".

Gastelli e Fernanda
vi&jam para las Vegas

Os atores Henri Castelli e Fernanda Vasconcelos
vão aproveitar a Lua de Mel de um casal de ami

gos para pegar "carona" para Las Vegas, de acordo

com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São
Paulo. O casal parte de viagem no final do mês, e
Castelli pretende aproveitar a viagem para resolver
as últimas pendências na obtenção do seu Green

Card, visto permanente dos Estados Unidos. O casal
não tem nenhum papel ativo no momento.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo dê lógicamuito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

Atjlano Manke

Carlota M. Prestini

Claus M. Hackbaith
Dilmar L. Tissi

, Dilma Balmann

Elaine c Webber

.·Eli$e�e Schneider
Elizete Prestini

Eufrída Fischer

franclele Bertoti,
GerdeBihr
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moagoncalves@netuno.com.br

_��.� , �-�_�I�_�M.�__o_�_a Gonça Ives
Fora de
quadra
alcão, o ex-jogador da

Malwee, é agora titular
em outro time. O jogador
de futsal, que atualmente

defende as cores do Santos, es

teve recentemente em Orlando,
nos Estados Unidos. Ele foi visi
tar o presidente do grupo Lexical,
da escola de Idiomas" e voltou
com a conta bancária aindamais
recheada. O craque fechou um

contrato publicitário milionário
com a franquia americana e du-

,

rante nove meses ele será o garo
to propaganda damarca. Um gol
de placa fora da quadra.

Garoto pede (ljuda
o garoto' Djone Schneider,

de uma família muito humilde,
que há anos vegeta numa cama,

passa por sérias dificuldades. Ele
necessita para sobreviver de água
de coco, sabonete líquido e outras

Coisas. Mais informações no fone
9971-2542 com Binda ou na Pasto
ral da Criança no fone 9614-2073.

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo:
Kalico Lehmann é o grande
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrado.

• Costinha, que adora desfilar no
Balneário de Camboriú, apesar
de assediado continua solteiro. O

garoto tá é escolhendo...

• Hoje à noite tem a tradicional
"baba" no society dos amigos
Djalma Bago eMauri Cani. Após
a "pelada"o popular chéfTato
Branco movimenta o tradicional
comes e bebes.

• Retornaram do Canadá, no
fim de semana, o empresario
Reinaldo Correia e sua esposa
Deyse, que depois de 17 anos
está gravida: O casal estamuito
feliz com a notícia!

Onde comer bem
Na Domini Pizzaria. Além da

culinária brasileira, servem tam

bém a italiana. Onde? Na praça
de alimentação do Hipermerca-

'

f � do LiU j a!lM�! . ! 'lU"g, s q " . f

leitor fiel Rock n'roll
O leitor fiel de hoje é o meu

camarada João Santana, o po
pularíssimo Todynho. Ele
também lê a coluna todos os

dias para ficar super antena
do nos melhores babados da
cidade.

O grupo Quem daArgentina,
o cover do Raimundos e a ban
da Bum, movimentam amanhã,
mais conhecido como sexta
feira, o Espaço do Oca. O babado

começa às 21 horas. Garantia de
rock de qualidade.Vai perder?

Pensando bem...

"No mundo atual está se investindo 5 vezes mais em remé
dios para virilidade masculina e silicone para mulheres do que
na cura do Mal de Alzheimer. Daqui a alguns anos, teremos ve

lhas de seios grandes e velhos excitados, mas eles não se lembra
rão para que servem."

, Linda e talentosa,
a pequena Sophia
Chan abre hoje a

noite às 20 horas,
o 12° Femusc -

Festival de Música
de Santa Catarina,
onde será solista,
na abertuta, do
concerto que
terá a regência
do maestro e

diretor artístico
Alex Klein. Aos 11
anos, a violinista
encanta a todos
pela simpatia e

certamente vai
,

assegurar ,ainda' ,;

mais brilho ao
Festival

Níver do Percy
O meu amigo de longa data PercyNorman Joesting, paramui

tos o "Naco", certamente é o aniversariante mais festejado de

hoje. Parabéns! O meu desejo é que você e toda a sua família se-

jam plenamente felizes. ! "

Dica de hoje
Curtir a London Pub.

Hoje tem a presença do grupo
Combinação Perfeita e também

do Dj Adrian P.

EI!'
,

• AConfraria do Churrasco,
uma das casas mais
moeímentadas de Iaraguá,
também é parceira da revista
NossaWeekend.

• Na terça-feira à noite o

amigo Pepe Narloch
deu uma aula de religião. O
garo�D sabe tudo da Bíblia.

"

'

Quase converteu o espevitado
empresário FlávinhoVieira
e também este colunista,
inclusive.

• O rastro de trigo ou
, soja queALL -Améríca Latina

�ogí�lica, geixou ç,air na
'passâgem'denível ao trHh6

.

portodo o centro de Jaraguá,
terá reflexos na próxima safra:
o preço o cereal vai cair e
ainda tratará alguns pássaros
e ratos à cidade.

O ator global Marcelo Farias
ladeado pelo casal Sérgio
de Jesus e Gisleine Leite
Valenti, donos do Shangai,
em recente visita àpontuada
casa chinesa, em Jaraguá

"
Quando se

convivemuito
com a mentira,
ficamos propícios
a desconfiar da
realidade.
ilW,IAMS05A

. "

Novidade
Os promoters Thiago Mattos e

Pepe Narloch trazem novidades
na área. A dupla inseparável
acaba de adquirir a casa

noturna Jump. Em fevereiro, eles
reinauguram o espaço

com um novo nome, um conceito
diferente e outras mil novidades.

Para quem gosta do mote:
Quem viver, verá!

• Os artistas do Femusc,
como fizeram no ano passado,
devemmarcar presença no
Prensadão Beira Rio, depois
dos shows. Oportunidade para
quem quiser vê-los de perto.

• Um cheiro insuportável
tomou conta do Bairro São

Luis, terça à noité, Fora a
nuvem de mosquitos que
atormentou a turma pra lá
de descontraída. Amaioria
das pessoas que estavam
em ambientes abertos fez o
caminho de voltapra casa.

Um horror!

ú r," "Todas as dificuldâdes são
o ponto de partidaparaDeus
revelar sua bondade, seu
poder e seu amor').

• Com essa, fui!

\ 8ell' Arte
Depois que a empresa apresentou, na terça e quarta-feira, paraum gru

po de 15 clientes, as melhores gastronomias da região e a Pomerananfest,
hoje à tarde, a indústria de estofadosBell'Artemostrará todos os lançamen
tos damarca.A recepção ocorre naAcijs, onde o showroom já estámontado
com o que há de mais luxuoso em sofás e poltronas. Os privilegiados que
irão conferir tudo em primeiramão vêm de todas as partes do Brasil e estão
entre osmaiores compradores da indústria jaraguaense. Além de coquetel,
também está sendo preparado um jantar no Seminário de Corupá.

.' ,
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OPORTUNIDADE

Botafogo no futebolprofissional
Equipe com nome a ser definido tenta uma vaga na Divisão Especial do Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

O sonho de ser jogador de
futebol profissional dos
garotos de Jaragua do
Sul e região será mais
fácil de ser realizado.

otafogo, tradicional time
o futebol amador da cida

e, colocará em prática em

",,,,2011 urn projeto de três anos:
a profissionalização. Para iniciar os
trabalhos com a equipe adulta a di
retoria da estrela solitária da Barra
vai promover jogadores da base do
clube. Logo em seu primeiro ano

como profissional, pretende parti
cipar da Divisão Especial do Cam
peonato Catarinense, conforme

explica o coordenador de futebol
do Alvinegro, Valdemir da Silva.
"Vamos conversar com a Federa

ção (Catarinense) para entrar di
reto na Segundona. Temos muitos
meninos que com 19 anos deixam
o futebol, assim pretendemos apro-

-

.veítar esse potencial. Claro que se

tiver deficiência técnica em alguma
posição vamos atrás", esclareceu.

Segundo Da Silva, a proposta
começou a ganhar corpo com a vin
da do olheiro do São Paulo, Lucas
Neto, no começo do ano. Ele e um

grupo de pessoas está viabilizando
a profissionalização da equipe, que
não se chamará Botafogo e sim urn

outro nome que está em processo
de criação. "Queremos urn nome

que leve em consideração o nosso

, Vale Europeu, já que a proposta é
revelar talentos da região", enfatizou
o coordenador.

A respeito do campo para dispu
tar a Segundona do Catarinense,
Da Silva disse que isso está sendo
estudado e possivelmente deverá

procurar um local adequado. O
nome e as estratégias do novo time
serão definidas em urna reunião
com a diretoria do Botafogo, Lucas
Neto e o grupo de investidores.

O coordenador lembra que toda
a estrutura do futebol amador e das
escolinhas permanecerá a mesma,

com o Alvinegro disputando as

competições da LJaF (Liga Jaragua
ense de Futebol) e oVarzeano. Exce
to para urna pequenamudança: de
seis a 15 anos treinará pela equipe
do Botafogo e de 16 a 20 nos profis
sionais. Hoje a escolinha, que é gra
tuita, possui 230 alunos.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Garotos que treinam no Botafogo, cerca de 240, e em outras escolinhas da região terão a chance de se profissionalizar no novo time

Projeto revela que tem mais
de 50 escolinhas na região

Da Silva, que é ex-jogador de
futebol, com passagens por clu
bes do Mato Grosso, Paraná e o

Iuventus, informa que um estu

do prévio feito pelo Botafogo re

vela que a região possui mais de
50 escolinhas de futebol em um

raio de 100 quilômetros o que
viabiliza o projeto. .

"É impossível, disso tudo, não
conseguirmos formar 25 atletas",
opinou. Além dos números, o co
ordenador cita Filipe Luis, Medi
na, Fábio Pará, como exemplos
de jogadores que saíram de Iara
guá do Sul para times de camisa.

"Com o trabalho de base bem es

truturado outros Filipes poderão
!

ser revelados", ressaltou.

Já a parceira com o São Pau

lo, por intermédio de Lucas, deve
continuar, com orientações vindas
do clube paulista, visitação contí
nua das instalações do Tricolor e o
agenciamento de jogadores.

Os atuais atletas do clube estão

empolgados com a nova fase que
o Botafogo está prestes a passar. O

prata da casa Fábio Pará, que está
no Caxias e deve ser emprestado
a algum time da Divisão Principal
do Catarinense, destacou a opor
tunidade como o grande atrativo
do projeto. I� categorias de base
da cidade quase não têm chances e

mais urn clube vai dar visibilidade
ao nosso futebol", ponderou Pará,
que já foi atleta do Juventus.

eu"

*,�.. Jt1t{i_/}\ l,�

�...Õ:::\
Da Silva espera que Alvinegro seja um celeiro de atletas
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Santos e Tricolorgoleiam
Corínthians não consegue imprimirmesmo ritmo e tropeça diante do Bragantino
DA REDAÇÃO
A segunda rodada do
Campeonato Paulista foi
mareada pelas goleadas por
3xO de Santos e de São Paulo.

......nquanto os dois times se

deram bem o Corinthians
não conseguiu manter o

__embalo da primeira roda-
da e tropeçou diante do Braganti
no, empatando. em 1x1. O Santos
entrou em campo mais cedo, às

19h30, e não teve dificuldade para
passar pelo MirassoL Maikon Lei

te, aos 27 minutos do primeiro
tempo; Zé Eduardo, aos 2 e aos 31

minutos do segundo tempo ano

taram os gols do Peixe que lidera
absoluto o Paulistão com duas vi
tórias e sete gols.

'O Tricolor entrou em campo
mais tarde, às 22h, e também não
deixou escapar a segunda vitória
consecutiva dessa vez sobre o São
Bernardo. O sistema ofensivo fun
cionou perfeitamente na noite de
ontem e o São Paulo balançou as re

des com seus três atacantes: Dago
berto, aos 3 minutos, e Marlos, aos
41 do primeiro tempo e Femandi

nho, no meio das pernas do goleiro,
aos 31 do segundo.

Já o Timão apenas evitou uma

derrota diante do Braga. A equipe
do Parque São Jorge não conseguiu
imprimir o mesmo ritmo acelera
do que apresentou contra a Portu

guesa. Os donos da casa abriram o

placar com gol contra de Chicão aos
16. O lance desestabilizou o Corín
thians que afobado tentou uma rea-

I.

Sistema ofensivo Tricolor, com Marlon, Dagoberto e Fernandinho, funcionou e equipe derrotou São Bernardo por 3xO

cão a qualquer custo. Mas arrancou
.

apenas um empate com Jorge Hen
rique. Moacir recebeu bom passe
em profundidade e cruzou na cabe- .

ça do baixinho, aos 37.
Dos quatro grandes de São

Paulo, apenas o Palmeiras não

entrou em campo ontem. O Ver
dão enfrenta o Ituano hoje às

21h, sob comando do novo pre
sidente, Arnaldo Tirone. O time
continua sofrendo com os des

falques. Felipão não contará com
Marcos, Valdivia e Lincoln.

VASCO DÁ VEXAME E PERDE PARA O RESENDE

minutos. O lateral Thiago Bastos
acertou o cruzamento na cabeça
de Alexsandro, que mergulhou
bonito para fazer o gol da vitória.

Foi a primeira vitória do time
do interior sobre os vascaínos na
história da competição. "É nor

mal a gente sentir um pouco o

ritmo neste início. Creio que a

partir da terceira partida apre
sentaremos um melhor futebol e
as vitórias virão", disse o zagueiro
vascaíno Douglas. Fluminense e

Botafogo entram em campo hoje
para enfrentar Bangu e Duque de
Caxia�"f��p'ec�iX�!XHrnttJ�" J � t.: i

�t�h dfl6 �j("I/�.F1, I� f/iw/..:UI'I/!�I I II,/wlrh4id

Inter vence e

Grêmio tropeça
Pelo Campeonato Gaúcho, o

Internacional, mesmo com time
reserva reencontrou o caminho da
vitória. O Colorado derrotou Porto

Alegre por 1xO com gol de Ricardo

Goulart, aos 12 do segundo tempo.
A vitória serviu para aliviar a pres
são depois da derrota de lxO para o

Cruzeiro no domingo passado. Por
sua vez, o Tricolor Gaúcho também
com reservas, empatou em 1x1 com

oYpiranga. Iúniorviçosa (Grêmio),
aos 10 do segundo e Mateus (Ypi
ranga), aos 39 anotaràm na partida.

Flamengo estreia com vitória
RIO DE JANEIRO vani, enganou o goleiro Mauro e

Da tribuna do Engenhão, Ro- entrou.

naldinho assistiu à primeira vitó- Depois de ver o goleiro Feli
ria do Flamengo na temporada e pe, outro estreante da noite, fazer
deixou o estádio assediado pela duas defesas difíceis nos minutos

torcida e satisfeito com o resul- iniciais do segundo tempo, o Fla

tado. Afinal, o clube da Gávea, mengo respondeu à altura: mar

cam vários desfalques, derrotou cou 2xO, gol de cabeça do atacante
o Volta Redonda por 2xO. Num Wanderley, vindo do Prudente. .

primeiro tempo em que teve o Já o Vasco em sua primeira
controle do jogo e quase não foi partida da temporada. teve seu

ameaçado, o Flamengo só fez 1xO primeiro fracasso. Sob vaias da

aos 40 minutos. Em sua estreia, o torcida, o Cruzmaltino deixou

atacante Vander, ex-Bahia, dri- o campo de São Ianuário, nesta
blou um defensor e cruzou. A quarta - feira, derrotado por 1xO

bola desviou no zagueiro Pado- ...pe�?.�o�.��!? .����.�?�'..���..�!. j

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 2a RODADA

HOJE

Chapecoense 3x2 Criciúma
Concórdia 3x11mbituba
Marcílio Dias 1x2

Metropolitano
Brusque 3xO Avaí
HOJE
21h50 - Figueirense x Joinville
• 3a RODADA

SÁBADO (23/1)
16h - Figueirense x Brusque
16h - Joinville x Marcílio Dias

16h - Metropolitano x Concórdia
16h - Irnbituba x Chapecoense
16h - Criciúma x Avaí

• CAMPEONATO PAULISTA
• 2a RODADA
Ponte Preta Ox2 Mogi Mirim
Portuguesa 1xO Oeste

Santos 3xO Mirassol

Santo André 1x1 Linense

São Caetano Ox1 Americana

São Paulo 3xO São Bernardo

Bragantino 1x1 Corinthians
HOJE
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-Sl>

0.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 2a RODADA

Corinthians-PR 1x2 Atlético-PR

Iraty 2x2 Roma

Arapongas 1x2 Cianorte

Cascavel Ox1 Operário
Rio Branco 2xO Paraná
HOJE
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)
Ypiranga Ox1 Grêmio
Internacional 1xO Porto Alegre
Caxias 1x1 Pelotas

N. Hamburgo 1x2 Veranópolis
São Luiz Ox2 Santa Cruz

Lajeadense 4x3 Inter-SM

HOJE

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

19h15 - São José-PoA x Juventude

20h30 - Novo Hamburgo x Pelotas

• CAMPEONATO CARIOCA
• 1a RODADA

Boavista 1x1 América-RJ
Vasco Ox1 Resende

Flamengo 2xO Volta Redonda

HOJE

Hh - Americano x Nova Iguaçu
17h - Olaria x Madureira
17h - Botafogo x D. Caxias

19h30 - Bangu x Fluminense

19h30 - Macaé x Cabo Frio
• 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
"'.l .. I <!'
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"
Não consigo

imaginar quem
pode ter feito

uma coisa dessas
com o meu filho.
JUlIA MARIA PEREIRA,

MÃE DA VíTIMA

I:�:II ri:::/1

Travesti é assassinado
comum tiro na nuca

\

Primeiro homicídio este ano na cidade aconteceu na rua Tufie Mahfud

JARAGUÁ DO SUL

o primeiro assassinato
no município este ano foi
registrado por volta das 22h
de terça-feira.

próxima semana.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

"
DIVULGAÇÃO POLíCIA CIVIL/EDUARDO MONTECINO

COLISÃO NA BR-280 ENVOLVEU CINCO
CARROS E UMA CARRETA

Motorista fica com
ferimentos graves

GUARAMIRIM A PRF (Polícia Rodoviária

Federal) está apurando as

causas do acidente. A moto

rista do C3 que se envolveu
no acidente, Priscila Ferra

ri, 27 anos, conta que seguia
em direção a Balneário Cam
boriú quando a carreta que
transitava no sentido oposto
invadiu a pista contrária.

O
crime aconteceu na rua Tufie

Mahfud, Centro, e a vítima foi
um jovem de 31 anos que tra

balhava como travesti. Márcio
Fabiano Pereira levou um tiro na nuca

quando estava discutindo com um

homem dentro de um Gol. prata. Ele
foi levado ao Hospital São José, mas
não resistiu.

Uma testemunha disse à Polícia
Militar que ouviu um barulho de tiro

e., em seguida, o corpo de Márcio -

que era conhecido como Márcia pelas
colegas de trabalho - foi lançado na

calçada nas proximidades do Ginásio Márcio Pereira (detalhe), 31 anos, trabalhava como profissional do sexo há 15 anos. Ele foi morto nas proximidades do Ginásio Arthur Müller
Arthur Müller. O motorista do carro,

que não foi identificado, fugiu do lo-
cal em alta velocidade.

Márcio trabalhava como travesti há
cerca de 15 anos e, segundo familiares,
não tinha inimigos. A mãe dele, Iulía
Maria Pereira, 68 anos, conta que o filho
morava em Itajaí e tinha vindo para Ia
raguá na semana passada, para passar
alguns dias na casa de um amigo. Iulia
conta que Márcio morou em Jaraguá
do Sul por 15 anos, sempre trabalhando
como profissional do sexo.

"Ele era uma pessoa alegre, todo
mundo gostava dele. Não consigo
imaginar quem pode ter' feito uma

coisa dessas com o meu filho", disse
Iulia, enquanto aguardava a chegada
da funerária na porta do IML (Insti
tuto Médico Legal). Ela e o filho eram

vizinhos, moravam no mesmo. terreno

no bairro Cordeiros, em Itajaí. Márcio
também deixou duas irmãs.

O delegado responsável pelo caso,

Adriano Spolaor, afirma que ainda não
há suspeitos para o crime. No entanto,
ele acredita que o assassinato tenha
sido cometido por algum cliente da
vítima. "Pode ter sido um desentendi
mento ou acerto de contas", avaliou.
Segundo ele, as imagens gravadas
pelas câmeras de monitoramento ins
taladas nas imediações devem ajudar
na identificação da placa do veículo

para chegar ao criminoso. O delegado
deve começar a ouvir o depoimento .

de possíveis testemunhas a partir da

Uma colisão entre cinco
automóveis e uma carreta

deixou um motorista grave
mente ferido por volta das
17h de ontem. O acidente
aconteceu na BR-280, per
to da entrada da ROdovia do

Arroz, em Guaramirim, e cau
sou um congestionamento
que durou mais de uma hora.

Os veículos envolvidos no
acidente foram um' C3, um
Corsa, um Scenic, um Peuge
ot, um Vectra e uma carreta

com placas de Tubarão que
carregava concreto. O moto

rista do Peugeot com placas
de Iaraguá do Sul - que não
teve o nome divulgado até o

fechamento desta edição - fi
cou. preso nas ferragens e foi
levado pelo helicópteroÁguia
da Polícia Militar ao Hospital
São José, em Jaraguá do �lJ.1.
Segundo informações dos
Bombeiros Voluntários de

"Ele invadiu aminha pista
e acertou a traseira do meu

carro quando eu tentei des
viar. Com a batida, acabei.
caindo no barranco. Graças
a Deus o carro não.capotou e,
com isso, não me machuquei",
contou ela, que trabalha como
representante comercial em

Balneário e tinha vindo à Jara
guá do Sul visitarclientes. - . - - -,

Guaramirim, os ocupantes
dos demais veículos não se

-" feriram, ',:" - ::,--:·T�..d"Z'!. ",-':- • Y"� "-_'i:"�

DÉBORA KELLNER

Condutor do Peugeot foi levado de helicóptero ao São José

SINDiCATO DOS CONTABILISTAS DE JARAGUÁ
DO SUL E REGIÃO - SINDICONT

AVISO DE CONTRIBUiÇÃO SINDICAL

Conforme deliberado na Assembleia da FECONTESC em Treze Tilhas dia 19/11/2010
e aprovado na Assembleia Geral do SINDICONT dia 24/11/2010, o valor da Contribui

ção Sindical para o ano de 2011 é de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), O SINDI
CONT de Jaraquá do Sul e Região comunica aos Profissionais Liberais, Empregados
ou Autônomos, Auditores, Peritos Contábeis, Assessores e Planejadores Contábeis
e Fiscais, dos municípios de: Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba
e Schroeder, no Estado de Santa Catarina que deverão recolher a Contribuição Sin

dica1/2011, em nome desta entidade, até o dia 28/02/2011, no valor de R$ 123,00
(cento e vinte e três reais), Aos profissionais já cadastrados a guia de recolhimento
'personalizada será enviada pelo correio, Os não cadastrados poderão retirar a guia
de recolhimento em nossa sede à rua Marina Frutuoso, 909 - sala 02 e 03, Edifício
Aster, em Jaraguá do Sul; ou solicitar pelo telefone (47) 3371.8920, ou ainda, imprimir
a referida guia na página da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina

(www.fecontesc.org.br). .

Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de 2011,

'.

Maria Terezinha de Ávila Bispo
Presidente
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. BANCO VOLKSWAGIN

20 DE JANEIRO - DIA DO FARMACÊUTICO. CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em ômega 3 e

ômega 6. Atua bloqueando a ação da enzima LPL (respon
sável pelo armazenamento de gordura), obrigando assim o

organismo a utilizar o estoque de gordura já existente
como fonte de energia, gerando a chamada lipólise (quei
ma de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase Lipoprotéica responsável pelo aumento das células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo.

-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da Celulite e da Gordura Localizada.

-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias.

l'\ç\AA DE JARAGUA DO
�O 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas. Fitoterápicos

--

QUER APROVEITAR O VERAO EM FORMA?
,

A EKILIBRIO traz para você "fórmulas exclusivas para ajudar a manter a forma!
�

.

-O farmacêutico é quem pesquisa, prepara, distribui e
comercializa remédios, cosméticos e produtos de higiene
pessoal. Investiga, examina e testa substâncias e princípios
ativos que entram na composição de remédios e em produtos
higiênicos e de perfumaria, observando as reações que
provocam no organismo. Em farmácias, distribui
medicamentos e prepara fórmulas personalizadas.

"Substâncias nas mãos dos farmacêuticos transformam-se
em medicamentos, em cura, em saúde, assim como a

pedra nas mãos do ourives se transforma em jóia, em
brilho e em luz. li

A Ekilíbrio parabeniza a

todos os profissionais
farmacêuticos. A todos

que se dedicam ao

estudo de remédios,
cosméticos e alimentos
industrializados de modo
a garantir sua eficácia e

segurança na produção
e utilização pelo
consumidor, registramos
os nossos

cumprimentos.

COMPOSTO EMAGRECEDOR
Fórmula que associa Garcinia, Farinha de feijão branco e Citrus.
GARCíNIA: Além de suprimir a fome, diminui a vontade de comer doces.

FARINHA DE FEIJAO BRANCO: É uma glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato consumido, inibindo
assim a absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é a redução dos níveis de

açúcares e as calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, acelera o metabolismo, promovendo um maior gasto de calorias e, conse

qüentemente, a queima de estoques de gordura.
,

Conheça também nosso Composto Ativador do Bronzeado, com Betacaroteno, Urucum e Vitamina E,
uma fórmula exclusiva para quem quer ter um bronzeado perfeito 'e duradouro!
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