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Mmbrança
de novembro de 2008

airou sobre a região de Jaraguá
Sul na madrugada de ontem.

possível não imaginar (e, em
diversos momentos, não rever) um dos

capítulos mais catastróficos já vivencia
dos nas cidades que compõem o Vale do

Itapocu. Ruas alagadas, pontes destruídas,
famílias ilhadas e um amontoado de pre
juízosmateriais voltaram a ditar o cenário.

Depois do desespero trazido pelo
excesso de chuva registrado na noite de

quarta-feira, restou à quinta-feira a ta

refa de escancarar os estragos sob a cla
ridade do sol. Não foram poucos e, no

vamente, a fragilidade do ser humano
e da infraestrutura local acabou sendo

exposta. Agora, no entanto, quem pro
cura por culpados e agravantes finaliza
a busca concedendo às nuvens carrega
das à posição de vilãs.

Mas, seguindo o exemplo de dois anos

atrás, sobram afrontas à capacidade de en-

frentamento dos municípios em casos de

emergência e faltam atitudes preventivas.
Basta percorrer os bairros para confirmar

que, mesmo após a enchente de 2008,
pouco mudou, apesar de o poder público,
ao término de 2010, ter" afirmado duvidar
da existência de alguma cidade no Estado
tão preparada quanto Jaraguá do Sul.

Se, de um lado, os investimentos es

cassearam, do outro há ainda a irrespon
sabilidade da própria população. Juntos,
ambos apenas necessitam de excesso de

água para causar as temidas catástrofes
naturais.Melhor seria contabilizar pecados
trazidos pela demasia da precaução do que
somar exemplos da inexistência dela.

Contudo, não somente de notícias de
soladoras a semana .é preenchida. Ontem
também foi dada à largadaao Femusc (Fes
tival de Música de Santa Catarina), evento
que, além de promover a representativida
de cultural do município, serve significati
vamente à economia e à auto-estima local.

DO LEITOR

Catástrofes entram nas salas de aula

Terremotos.
Tsunamis. Furacões. Erup

ções vulcânicas. Chuvas torrenciais.
Enchentes. Deslizamentos. Os desas
tres naturais, como o nome diz expli

citamente, são eventos naturais que ocorrem

quando um fenômeno físico provoca direta ou
indiretamente muitos danos e faz um grande
número de vítimas.

Nos últimos tempos, a mídia - Tv, internet,
jornais impressos, rádios e revistas, entre outros .

-, nos mostrou cenas catastróficas causadas pe
las chuvas na Austrália e na região serrana do
Rio de Janeiro. Tanto o distante continente

quanto as serras cariocas foram inundadas

por águas fluviais. Todavia, ao analisarmos o

número de pessoas vitimadas pelas tragédias,
de lá e daqui, nos deparamos com números
bem diferentes. Enquanto no nordeste austra
liano o dilúvio atingiu uma área cinco vezes

maior do que o Reino Unido e deixou cerca de
.

vintemortos, a região serrana carioca já conta
bilizamais de 700mortos.

Com base nesses dados, observa-se que os

fenômenos naturais são transformados em de

sastr�s quando o vento, a chuva, a neve, as lavas,
o terremoto ou as gigantescas ondas se encon

tram com a vulnerabilidade. Esse deve ser o eixo
central sobre o qual se deve estudar as tragédias
climáticas em sala de aula. A vulnerabilidade

opõe-se à cidadania. As pessoas que habitam

muitas das áreas de risco, por mais contraditó
rio que pareça, recolhem o IPTU (Imposto Pre
dial e Territorial Urbano), ou seja, os governos
legitimam a ocupação dessas áreas.

.

Não podemos reafirmar, como fazem algu
mas autoridades, que a causa da tragédia é a

chuva. Faz-se necessário que desenvolvamos
nas crianças e jovens a consciência pelo cuida
do com o meio ambiente e a postura política
de cobrar das autoridades públicas ações que,
a longo prazo, minimizem o número de víti

mas, ou seja, cobrar planejamento e preparação
para enfrentar ocorrências-naturais.

Um ponto, entretanto, deve ser ressaltado: a
solidariedade dos amigos, parentes e vizinhos das
vítimas. Particularmente, fiquei admirada com a

ação de pessoas que cavavam a lama à procura
de soterrados, com outras que abriram suas casas

para acolher desabrigados e com o grande núme
ro de brasileiros que encaminham os mais diver
sosmateriais para sobrevivência das vítimas.

Essa lição de solidariedade deve ser lem
brada e relembrada em vários momentos da
escola. A catástrofe acontece quando não en

contra uma organização que pode preveni-la ou
atenuá-la, mas deixa de ser ainda mais trágica
quando encontra a solidariedade materializada
nas mãos de cada voluntário.

i..

EM JARAGUÁ•••

Francisca Romana Giacometti Paris, pedagoga e

diretora pedagógica doAgora Sistema de Ensino

PONTO· DE VISTA
Não só as grandes construtoras
podem aderir à fUosofia das"

.

construções sustentáveis. "
QUINTA-FEIRA

10rge 81Ognoli,
economista.

Construcões sustentáveis
.,:)

Um
tema novo para mui-

.

tos, mas de resultados
bastante positivos para
o planeta, o conceito

das construções sustentáveis
vem ao encontro com a nova fi
losofia global em torno da eco

nomia dos recursos naturais, do/

consumo consciente e de siste-
mas eficientes e inteligentes.

A busca pela aplicação destes
conceitos é prática comum em

países desenvolvidos desde o fi
nal da década de 90. Um dosmais

respeitados e bem conceituados

organismos mundiais neste se

tor é oWGBC - World Green Buil

ding Council (Conselho Mundial
para Construções Sustentáveis),
organização sem fins lucrativos

comprometida com um futuro

próspero e sustentável através
da relação custo-eficiente e de

ambientais significativas, ge
rando empregos e renda.

Basicamente, nas constru

ções sustentáveis o que mais

importa é a melhoria no desem

penho de todas as métricas, a

economia de energia, eficiên
cia no uso da água, redução de
emissões de carbono, melhor

qualidade interior e ambiental,
gestão dos recursos e resíduos,
bem como a sensibilidade para
seus impactos.

Não só as grandes constru

toras podem aderir à filosofia
das construções sustentáveis,'
mas todos aqueles que quiserem
adaptar este novo conceito às
suas residências ou construções
novas bem como as já existentes.

Como dicas sugerem-se al

guns passos para orientação de
uma construção sustentável:

- Planejamento da obra com

projeto de arquitetura e paisagis
mo sustentável;

- Aproveitamento dos recur

sos naturais como o sol, vento,
vegetação existente para obter
melhor iluminação, conforto ter
mo-acústico e climatização.

- Eficiência energética através
da conservação e economia de

energia, geração da própria ener
gia através de painéis solares;

economia de energia dos edifí
cios verdes.

O Green Building Council

Brasil, criado em 2007, é uma

das 14 entidades do WGBC, e é

responsável pela promoção e

divulgação das práticas de sus

tentabilidade em edificações,
bem como parceira para a clas

sificação global dos níveis de

"comprometimento verde" das

edificações, através da certifica

çãoLEED.
Para que se tenha uma ideia,

somente nos Estados Unidos,
os edifícios são responsáveis
por cerca de 39% das emissões
de C02, 40% do consumo de

energia e 13% do consumo de
água global por ano, tornando
a construção sustentável (ou
o edifício verde) uma fonte de

oportunidades econômicas e

- Gestão e economia da água
através da redução e controle do
consumo de água, bem como

aproveitamento de parte da água
pluvial disponível;

- Gestão dos resíduos de

construção civil;
Todos podem contribuir para

que tenhamos um novo concei
to de construções e edificações,
que 'estejam em linha com a prá
tica da SUSTENTABILIDADE.

RETRATAÇÃO
Declaramos para os devidos fins que o titulo 12983, em
nome de WALDEMAR HINSCHING portador do CPF:

004.352.529-68, com vencimento 16/11/2010 'foi liqu
idado com o vencimento na data correta, na empresa
Shoping da Ceramica. Obs: ocorreu erro de sistema e

gerou incorretamente aviso de cartório.
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"EU ZOPAIMQUE
NAO CHOVA S"

Cecília Konell sobrevoa a cidade e afirma que a situação é preocupante
A cada nova enxurrada a questão
volta á tona, mesmo que a

fragilidade torne a ser esquecida
quando os dias são de céu seco.

quão seguro estão os moradores
de Iaraguá do Sul? Analisando os

números, é fácil perceber que a si-
..._, tuação é assustadora. Mais de 20

mil pessoas habitam 54 áreas de risco, em
torno de 30% da área urbana é de risco alto
ou muito alto para deslizamentos e soma

do a isso ainda está a falta de uma política
eficiente de prevenção ao longo da história.

Após a triste catástrofe registrada 2008,
quando 13 vítimas morreram soterradas e

mais de 38 mil pessoas foram atingidas
pela enchente, há, mesmo que ainda lon

ge do ideal, um movimento no sentido de
criar políticas de prevenção e conscienti

zação. Mas" o grande problema até agora
tem sido a falta de recursos e projetos ca
pazes de realmente mudar o panorama.
A Defesa Civil, por exemplo, ganhou uma
estruturamaior. As características geográ
ficas e o detalhamento do solo hoje são

de conhecimento público. O município
trabalha em duas frentes chamadas es

truturais é não-estruturais. A primeira diz
respeito às obras de contenção, terrapla
nagem, interdição e demolição de casas,

o que demanda grandes investimentos. Já
as medidas não-estruturais estão relacio
nadas às questões de planejamento, setor
que caminha com avanços mais nítidos.

Depois de passar boa parte da madru

gada vistoriando os pontos atingidos e as

sinar o Decreto de Emergência, a prefeita
Cecília Konell e o geólogo da Prefeitura,
Normando Zitta, sobrevoaram a região na
tarde de ontem. A imagem lá do alto cau

sa ainda mais espanto. "Eu rezo para que

não chova mais, caso contrário, a situação
pode fugir do controle", admitiu Cecília,
ao ser questionada se a cidade está mais

preparada para enfrentar uma catástrofe
climática. "São milhares de moradias nas

encostas e também nas margens dos rios,
a situação é realmente preocupante". Se
gundo ela, desde o início da atual admi

nistração, muitos avanços foram alcança
dos, embora a rapidez nem sempre seja
a ideal. "A prevenção é prioridade, mas
durantemuito tempo nem se falava nisso.
Precisamos de mais recursos e também da

conscientização das pessoas'; defende.
Na avaliação de Normando Zitta, a

principal mudança tirada do papel até
agora está na melhor estruturação da
Defesa Civil, que conseguiu elaborar um
banco de dados com informações impor
tantes, desenvolver mapas que identifi-'
cam as características do solo de cada lo
calidade e ainda criar um sistema de ação
organizado para casos de emergência. "O
solo de Jaraguá é o mesmo. Os problemas
são 'os mesmos de 2008, o que temos fei
to é evitado que as famílias habitem as

áreas de risco", argumenta. Só depois da

liberação dos R$ 13 milhões previstos no
PAC 2, para investimentos em contenção
de encostas, saneamento, troca de tubu

lação, revitalização e dragagem dos rios,
será possível afirmar que a cidade está re
almente mais segura, segundo o geólogo.
"É um processo demorado por conta da
f'burocracia que há no país. É também uma

cultura difícil de mudar. Ternos consegui
do fiscalizar mais e plantar uma semen

te de conscientização. Mas a prevenção
ainda depende de obras que consomem

grandes recursos", admite.

• Patricia Moraes
redacao@ocorreiodopovo.com.br

DIRETOR DA CÂMARA TEMÁTIC D

DIVULGAÇÃO
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A' prevenção é
prioridade, mas
durante muito
tempo nem se

falava nisso.
Precisamos de
mais recursos
e também da

conscientização
das pessoas.
CEcILIA KONELL,

PREFEITA

"É preciso mudar a consciência dos políticos"
, Para o vice-presidente da Acijs para

Assuntos Ambientais, Benyamin Parham

Fard, mesmo com todos os esforços rea

lizados até agora, o município ainda não

conseguiu diminuir de maneira eficiente
os possíveis reflexos de uma catástrofe.

Segundo o engenheiro elétrico, com MBA

em Gestão Ambiental, ao longo dos anos,

a sociedade ignorou os sinais dados pela
natureza, prova disso são as construções
às margens dos rios e, nas encostas dos
morros. "O que aconteceu ontem (quarta
feira) foi uma reação à ação do homem.
Não é culpa da chuva. Todos os anos há

períodos de chuvas mais intensas, isso
não é nenhuma novidade. A água sempre

O solo de

Jaraguá é o
mesmo. Os

problemas
são os mesmos

de 2008.
NORMANDO

ZITTA, GEÓLOGO
DA PREFEITURA

Cecília
sobrevoou a

cidade na tarde
de ontem e

admitiu que
a situação é
preocupante

ElO MBIE TE IZQUECULTURA OP is MPEDE UE REVENÇ-OSEJAENCARADACOMOPRIORIDADE

VaI recuperar o seu espaço, mesmo que o

homem insista em invadir. Veja o caso da
Ilha da Figueira, estão aterrando uma área
grande lá e essa água veio parar toda no

Centro", explica.
Benyamin diz que

um dos impedimentos
para que o país invista
mais em prevenção está
na forma de se fazer po
lítica. "É preciso mudar
a mentalidade dos polí
ticos", desabafa. Buscar
investimentos federais
e estaduais, equipar
melhor a Defesa Civil e

fazer as obras de contenção necessárias
estão entre as prioridades segundo o co

ordenador da Câmara Temática do Meio

Ambiente do Projaraguá. "A Defesa Civil,
por exemplo, só con

ta com uma estação
meteorológica, isso

para uma cidade que
apresenta os riscos de

Iaraguá não adianta
nada. Com tecnologia
disponível, fica mais
fácil prevenir", diz. Ele

BENVAMIN PARHAM FARO, VICE-PRESIDENTE lembra que relatóriosDAACIJS PARAASSUNTOS AMBIENTAIS
da ONU (Organização
das Nações Unidas)

comprovam que para cada dólar aplicado
em prevenção, é possível economizar sete
que teriam que ser investidos em caso de

tragédia. "O problema é que, esse tipo de
coisa não dá voto, por isso é tão difícil".

Um sistema avançado de saneamen

to, que envolva drenagem, assoreamento,
destinação correta de resíduos e tubula

ção adequada, pode diminuir considera
velmente os riscos de alagamentos, afir
ma Benyamin "Será que a tubulação está
sendo feita de maneira correta nos novos

loteamentos? Será que realmente está ha
vendo fiscalização? Ou será que existem
casos que passam na surdina? Esses casos

podem ter reflexos na cidade inteira", alerta.

"
O que aconteceu ontem (quarta
feira) foi uma reação à ação do
homem. Não é culpa da chuva.
Todos os anos há períodos de
chuvas mais intensas, isso não

é nenhuma novidade.
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o contexto em Jaraguá
A maioria dos líderes

oposicionistas tem uma visão
muito parecida sobre o cenário
ideal para 2012. Aformação do
frentão, uma polialiança local, o
que daria condições de disputar
o pleito de igual para igual com
o DEM. O processo é delicado,
mas éfato que tem aproximado
os líderes de pelo menos seis

legendas: Pp,PMDB, PT, PSDB,
PCdoB e PSB. Os desdobramentos
são visíveis como, por exemplo,
os esforços de PSDB e PMDB

no sentido de evitar que um
demista assuma a Secretaria

Regional. E a preocupação em
barrar a indicação, à regional,
de um peemedebista alinhado
à Prefeitura, muito embora
as informações de bastidores
indiquem que só uma reviravolta
tira o tucano Lia Tironi do posto.
Enquanio o deputado
Carlos Chiodini defende a
proximidade com o PT, há

quem vislumbre a necessidade

de um cenário ampliado, sob
pena de facilitar a permanência
do DEM à frente da Prefeitura
se a oposição fragmentar-se.
Ou seja, a concretização do

projeto passa pela acomodação
dos interesses futuros das seis

siglas listadas acima. Tarefa
. complicada, pois só há duas

vagas na majoritária, mas
não impossível, desde que os

interesses gerais estejam
acima das necessidades

pontuais dos partidos.
Por isso, há quem lembre que, se

PMDB, PT e PP - três partidos
que fazem parte do governo
Dilma Rousseff - conseguirem
chegar a um acordo, isolam o

PSDB, par.tido que seria atraído
a reboque para o bloco. É difícil
visualizar um acordo entreDEM
e PSDB no momento.

Enquanto isso, oDEM conquista
dissidentes de todas as legendas,
seduzidos por espaços preciosos
na administração. Jogo duro.

•

110 das águas
EX-prefeitoEvaldo "Papo" Junclres diz que não fez porque
não teve tempo.Mas garantequepode tIensinar" o caminho
aNUlOUByiaardtparaqueo centro deGuaramirlmnão sofra
tamu com 08,ala�entos,_SegundoPupo, épreciso colocar
tubulaçãode 1,5,metro naRuaAntôDÍoZímmermann,
passandopelaAtanásioRosa.,Se fizero trabalhodireto,
diz,ele,não resolve. "O rio já. estácheío de areiade novo.O
prefeito.gastou R$ 450mil e não resolveu nada", disparou.

Guaramirim
Secretário de Infraestrutura, Rodolfo Iahn Neto (E), contabilizando
os estragos no bairro Brüderthal, onde a cabeceira da ponte da
localidade Rio Cristina foi levada pela enxurrada. Ele está ao lado de
ummorador da localidade (C) e do gerente de habitação, Daugmar
dos Santos. Registre-se que as autoridades que estavam na região
mobilizaram-se na tentativa de amenizar os efeitos da chuva. Agora,
é hora de investir pesado em ações preventivas. Senão ...

r

FOTOS DIVULGAÇÃO
I I ! l/

DE VOLTA
refeitaCecília Konell voltou quarta-feira a Jaraguá do Sul,
depois das férias; Planejava colocar algumas coisas em

dia e participar da abertura do Femusc. Passsou a ma

drugada e a manhã de ontem acompanhando os estragos
e coordenando ações para amenizar os prejuízos e as dores do pós
temporal. À tarde, Cecília sobrevoou, de helicóptero, as áreas mais
atingidas ..E, à jornalistaPatríciaMoraes (E), ela admitiu que, histori
camente, as administrações não investiram em prevenção.A prefei-
ta demqnstrou grande preocupação ao falar sobre o futuro.

Cancelada
Prefeito Nilson Bylaardt
cancelou a solenidade de

posse dos novos secretários
de Guaramirim, segunda
feira. O mandatário vai a

Florianópolis, onde tem
audiência emergencial com
a Fatma, depois que a Polícia
Ambientalmultou agricultores
nomunicípio, por falta de
licença ambiental. Sem isso,
eles ficam impedidos de
plantar e colher! Pelo menos
20 produtores participaram da
reunião com o prefeito, ontem.
A posse foi transferida para
terça-feira, às 15h.

Amigos
Embora esteja focado no
crescimento do Pp, Esperidião
Amin abre um parênteses para
elogiar Ivo Konell. "Ele foi contra
o partido dele e me ajudou a
salvar o Besc e não pediu nada em
troca," lembraAmin, referindo-se
à federalização do banco, no final
da década de 90. Isso não significa
que vá trabalharpara um acordo
entre PP e DEM em Jaraguá.

Sei,
Omédico joinvilenseDalmo Claro
declarou que umas dasmetas
à frente daSecretaria de Saúde
é o fim da ambulancioterapia.
LuizHenrique disse amesma
coisa no final de 2002, antes de
assumir o primeiromandato como
governador. Oito anos depois, outro
peemedebista refaz a promessa.

PINGA
FOGO

TRANSFERIDA • A reunião

ampliada do PMDB regional,
marcada para ontem, foi

cancelada devido às chuvas.

ÔNUS • Secretário Lio
Tironi não estavamuito
animado para participar
da abertura do Femusc,
ontem, representando

Raimundo Colombo. Vida
de interino é dura.

Pm�

�
Credibilidadeo

W\\IW.gtllltt.COOil..br

(.1)3311-4147 --_.....

Filme cmtigo (1)
As informações e os números
ainda não são precisos, mas os
estragos causados pela chuva na
noite de quarta-feira, 19, têm as

mesmas origens dos desastres
em outras regiões do Estado e na

Serra fluminense: a leniência do

poder público e a conivência da
sociedade. Nosso modo de vida,
consumista a qualquer preço,
começa a cobrar a fatura com

juros mais pesados.

Filme cmtigo (2)
A urbanização desenfreada
contrasta com a lentidão
e uma aparente falta de
comprometimento do poder
público e das entidades

organizadas em investirna

prevenção e no planejamento.
Falta praticamente tudo. Desde
equipamentos de ponta até
pessoas treinadas. Não há ações
coordenadas e sim um ou outro

projeto isolado.

Filme cmtigo (3)
Enquanto algum vereador, ávido
por garantirmais alguns votos,
trabalhar para legalizar áreas
ocupadas, mediante ligações
de água, luz e telefone, por
exemplo, sempre contando
com o aval do Executivo (que
pode cobrar mais IPTU), a
situação não vaimelhorar.
Enquanto alguns empresários
seguirem alterando cursos de
rios e riachos, desmatando
indiscriminadamente,
derrubando morros, etc, a

situação não vaimelhorar.
Enquanto eu continuar a assistir
a tudo, inerte, a situação não vai
melhorar. Até quando?

Assoreamento
Para o vereador Jaime Negherbon,
o principal problema na região
é o assoreamento dos rios.
Certamente.
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Ppção para o

negociar com
SÃO PAULO - No meu sibilidades da entrada da

entender as grandes pos- produtos brasileiros na

China, estão diretamen!l!!J.
relacionadas com e àgrf�
cultura, que pode forne

cer um série infindável de

gêneros alimentícios aos

chineses. Na área de ma

nufaturados, díficilme!).te
teremos condições de

competir com os norte-

2 História'
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Barack

Obama presidente
dos EUA

Toma posse da presidência dos Estados
Unidos daAmérica o advogado e senador Ba
rack Hussein Obama, primeiro afro-descen
dente a assumir a presidência da superpotên-
cia. Nascido noHavaí, filho de umaamericana

�branca e um negro queniano, durante a cam- t·
panha eleitoral, contra o republicano John I"McCain, Obama foi repetidas vezes acusado
de não ser realmente americano, ou de ser

'

secretamente ummuçulmano. Grupos con
servadores americanos, como o Tea-Party,
da vice de McCain, Sarah Palin, ocasional
mente repetem as acusações de que Obama
não é realmente americano.

Com uma proposta de campanha base
ada em "mudança" e no lema "Yes, we can"

(sim, nós podemos), o governo de Obama en
frenta duras críticas, pela demora em fazer as

mudanças prometidas, por parte do partido
democrata, e por tentar implementar essas

mudanças, por parte dos republicanos. Entre
as bandeiras defendidas pela gestão Obama,
a reforma do sistema de saúde americano e a

retirada das tropas do Afeganistão e do Ira-

que são as mais polarizadoras. Assumindo
uma economia quebrada, pelos excessos da
especulação imobiliária e bancária, e pelos
investimentos bélicos do antecessor, Geor-

geW Bush, Obama investiu 787 bilhões de
dólares para tentar evitar a falência de di
versas empresas americanas. Entre as em

presas afetadas, o grupo General Motors foi

estatizado, com 60% de suas ações de posse
do governo americano. A decepção com o

governo Obama resultou na eleição majo-
f'

ritária de candidatos conservadores para o

congresso e o senado, em 2010.

1979

China e Brasil
Na edição de 20 de janeiro
de 1979, o jornal O Correio
do Povo trazia a opinião do

empresário Cláudio Bardela, de
que o mercado brasileiro deveria
investir nas exportações para o

mercado chinês, e que o sucesso

estaria na área agrícola.
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DIVULGAÇÃO

Rudyard Kipling
O "pai" de Mowgli

Ganhador do Nobel de literatura de

1907, o escritor anlgo-indiano Rudyard
Kipling é, até hoje, o mais jovem receptor
do prêmio, aos 42 anos. Conhecido por
sua exaltação do imperialismo britânico,
histórias sobre soldados ingleses na Índia,
e por seus livros infantis, dos quais o mais
famoso é o "livro da selva", que contém a

história de Mowgli, o menino-lobo, adap
tada para o cinema pela Disney.

No final do século XIX, Kipling se mu

dou com a esposa para Dummerston, em
Vermont, nos EUA, onde construiu sua casa,
batizada de Naulahka, título de um livro em

que colaborou. Durante a primeira Guerra

Mundial, de volta à Inglaterra, Kipling per
deu o único filho, John, na batalha de Loos.
Em homenagem ao filho, escreveu o epitá
fio aos soldados "Se alguém perguntar por
que morremos, diga a eles que foi porque
nossos pais mentiram". Kipling mentiu ao

exército inglês para que aceitassem John.
Recusado pela vista ruim, morreu baleado
tentando recuperar os óculos.

�1
I!

Em resposta a morte do filho, Kipling foi um dos autores dos epitáfios
dos soldados ingleses anônimos na primeira guerra mundial.

PELO MUNDO

1927

Filme com som

3

Execução. de Luiz XVI
o monarca francês Luiz XVI é exe

cutado, via guilhotina, por "traição à

pátria", marcando o fim damonarquia
francesa e o ponto de virada da revolu

ção. Com a queda do antigo regime, a
França sofre sucessivas mudanças no

governo, passando por várias repúbli
cas' dois impérios e uma monarquia
constitucional.

Voyager
Lançada ao espaço em 1977, a son

da espacial Voyager I completa 10.000

dias de operação no dia 21 de janeiro
de 2005. Enviada para coletar dados
sobre os planetas Júpiter, Saturno,
Urano e Netuno, a sonda segue para
fora do sistema Solar. Além disso, pro
duziu a mais distante foto já tirada da

Terra, "o pálido ponto azul".

.

Exibido em Nova York o filme "the

Jazz Singer", de Alan Crosland, o pri
meiro filme a ter som sincronizado' à

imagem. O atorAl Jonson foi o primei
ro artista a ter falas e música gravada
no cinema. O filme também foi um
dos primeiros ganhadores dos prê
mios da academia americana de cine

ma, o Oscar.

a

Brasil
China

Onda de melado
Em 1919, a cidade de Boston foi Vitima de uma inundação
inusitada: um tanque contendo 8,7 milhões de litros de melado

explodiu, mandando uma onda do doce à 56 km/h por toda a

cidade. O desastre matou 21 pessoas e feriu 150.

lIREfTO DA COMARCA
RAGUÁ DO SUL

Hão: dia 05 de fevereiro p.v.,
2.° feilão: dia 16 de fev. p.v.,
:diffcio do Fórum da Comar-

.L DE LEILÃO
til,

.

. Ch�a9Q:ieÍn'Hti.I).g�o de f(i)K()�; '.0 #laçbaoo d(:tpasicit;:�!t? um� ferr�ent�,�q�� .

.

nos Cárpatos mi antiguidade ena id,ademédia. 'Ummachado de cabo longo'e':,fino, '

o fokos era usado para cortar lenha, como cajado de caminhada e em tempos de
guerra, como arma. Hoje, desprovido de seu uso original, ainda é comum em regiões
rurais daHungria como uma espécie de bengala, e é vendido como souvenir e item
de decoração ao redor do país. Decorados com peças de ouro ou prata, muitos são
vistos comoobras de arte. Essesmachados também são utilizados em várias danças

,

te cerAW�nias f@lclQriças, de�d(},í"�,o �ignific�q9'cUlturâ1'�'ij.istóri,çQ,No sécúJo12" os
'madía:dos de pastor foram peças,�chave nas guerras de�dependência daHungria.

MACHADO DE PASTO.R
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Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 33.31-4500
R. Reinoldo Rou, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h PEUCEOT
- www.strasbourg.com.br

MC)TION & EMOTION
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Universol TP

Elijane Jung

Briguinhas
Para

quem achou bonitinha a cena da Jennifer Aniston com o

Ben Affleck em "Ele não está tão a fim de você", quando ela
diz que ele pode voltar para casa, desde que retire os cabe
los dela do ralo do banheiro, eu digo: A coisa não funciona

assim. Esse é, segundo uma pesquisa britânica, um dos motivos das

brigas dos casais. Assim, como a tolha molhada em cima da cama,
a obsessão pelo controle remoto, a tampa da privada levantada e a

demora delas em se arrumar. Ainda de acordo com a pesquisa, esses
e outros motivos, levam um casal a brigar 31i vezes no ano, o que
significa praticamente um arranca rabo diário. Sem levar em conta

o acerto dessa pe.squisa e fazendo uma gracinha, os 53 dias restantes
com certeza incluem o Dia da Mulher, Dia dos Namorados, Dia das
Mães, aniversário de casamento e algumas outras datas de "paz"

Anne Hathaway ter sido esco

lhida como amulher gato do novo
filme do Batman. Michelle Pfiffer
foi perfeita no seu papel, em Bat
man Returns, e agora imagino que
não será diferente com a Anne,
E como foram felizes na escolha
dessa atriz! Na minha opinião, ela
é absolutamente perfeita: linda
mulher e atriz competente. O novo

filme chamado IIThe Dark Knight
Rises", algo como I(A Ascenção do
Cavaleiro das Trevas", começa a

ser filmado em abril desse ano. O

que significa que a gente só vai ver
Christian Bale e Anne Hathaway
juntos no filme, lá em 2012. Mas

que é o flash, é ...

É A TREVA!
A repugnância com que algu

mas pessoas comentaram a saída
da transexual Ariadna do BBB 11.
Pensamentos são livres e não

podem ser condenados. Cada
um pensa exatamente aquilo
que quiser e sua vergonha fica
somente para si. O que é a tre

va é ficar soltando comentános
imbecis, hipócritas e preconcei
tuosos para os outros ouvirem.
Em algum momento eu colo

quei aqui minha opinião sobre a

transexual? Não! Ninguém sabe
se sou a favor ou contra a moça.
E é assim que algumas pessoas
deveriam fazer. Calar a boca, an
tes de falar bobagem.

Mulher 7

l
[
:1
�I
'i
;i

BISCOITO
.DASORTE
Se for ingênuo você pode

se arrepender. ! '

WlI18/1/J!/J111//m/UIDI//UlUllmmu/m//m/U///IDI/flII/I/U/JU///m/mm/mmUmUlll!J1lHIHI/lIDIU//U/I/UUOPIlI//UI/JJI///UI///mu/l1I/mmU/I//UllllmmUO/HD!U//IDHIU/J/lIIID//IUU//IU1D1U/D1/II1Il/l/UIJII/ID//IU!9/U/JI.ID///IID///U/JJ/lmm�

EU SOU: como tantas pessoas, alguém que
busca o ápice da felicidade. HOMENS SÃO:
aquilo que lhes convém ser- MULHERES
SÃO: seres enigmáticos. SEMEU RELACIO
NAMENTO FOSSE UM RITMO SERIA: For
ró. DESÇO DO SALTO QUANDO: cansei de
tanto dançar. PARA ME GANHAR BASTA: .

ser íntegro. SE EU FOSSE CELEBRIDADE
SERIA: Angelina Iolie ROUBARIA O CLO
SET DE: Todas as Victoria's Secret Angels.
MEU CORAÇÃO BATE MAIS FORTE QUAN
DO: me deparo com o novo, desconhecido.
EU SOU ÓTIMA EM: relacionamentos com

pessoas. EU SOU PÉSSIMA EM: cozinhar.
UMA NOITE PERFEITA PEDE: uma compa
nhia mais que perfeita. UM CASAL APAIXO
NADO PRECISA: de tempo e espaço. COM
50 REAIS EU: pagaria uma rodada (cerveja)
para meus amigos. COM 1 MILHÃO DE RE
AIS EU: faço 1 bilhão de reais.

Palavra de homem
Um leitor mandou por email:

I(

...Não entendo por que depois de
casados precisamos fazer coisas

que ela morreria de vergonha de
nos pedir enquanto ainda éra
mos namorados. Por exemplo,
comprar o anticoncepcional e o

absorvente dela. É constrange
dor! E por que essas pragas fe
cham o pau com a gente quando

. descobrem que um amigo nosso

tem uma amante? Caramba, mu
lher! Não sou eu! Para terminar,
por que elas levam tantas ami

gas gostosas pra dentro da nossa
casa e depois nos acusam de ficar
olhando os peitos delas? Não vou
entender nunca ... "

o femusc é nosso!
É admirável o reconhecimento que nossa cidade obtém quando das

suas ações culturais. Falando do Femusc, todas as atrações internacio
nais só comprovam a capacidade de Jaraguá do Sul em organizar eventos
espetaculares. Parabenizar a todos parece meio óbvio. Mas parabenizar
especialmente os nossos, desde os organizadores até os artistas daqui,
parece absolutamente necessário. E fazer um evento desse porte, distri
buindo cultura gratuita é algo digno de grandes aplausos.À comunidade
jaraguaense eu só tenho uma coisa a dizer: prestigiem o resultado incrí
vel de uma organização impecável.Vale a pena!

,
'1-
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Dias 20 e 21 até 19h e 22 até 17h

naJAVEL

1 - Palio Fire 2P básico, pintura sólida 2010/2011, à vista, sem troca, a partir de RS 24.990,00, (direção hidráulica, acréscimo de RS 990,00).
2 - Mille Fire 2P básico, pintura sólida 2010/2011, à vista, sem troca, a partir de RS 22.990,00.

'

Ofertas válidas até 31/01/2011 ou enquanto durar o estoque. Disponibilidade em estoque: 2 unidades pormodelo anunciado nesta campanha.

�BancoFiat
o rnttJhO' umínho Iml,. YOcI • N1i F",.t.

Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br

_.

Javel �
NEGÓCIO BOM DE VERDADE
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.Concertn para
Go

• "

•

.

sorrireaplaudír
Teatro lotado deu as boas-vindas àmúsica erudita,
que permanece em alto e bom som até dia 5

'

. .

do teatro, bem como os olhares tornar Iaraguá do Sul uma referên
de quem acompanhava a 'apre- damundial emmúsica erudita. Já

\

sentação, focaram na' violinista . àprefeita de Iaraguádo Sul, Cecília
Sophía Chan. Ao lado da orqu�s- .

Konell, falou sobre a importância
_

tra composta por instrumentis- do festival para o município, IINes-
.

tas de dez países americanos e te momento delicado que passa-
'. . ensaiada especialmente para a mos ao longo do dia o evento veio _

inauguração do' sexto Femusc, trazer equilíbrio para nos" disse....
a menina de apen<!s 11 anos de

.

'. Além dos dois, o teatro re

idade conquistou aplausos aca- cebeu a visita do secretário de
lorados e sorrisos de satisfação. O Desenvolvimento Regional, Lia

grupo, regido pelo, maestro Alex Tironi, que representou o gover
Klein, executou quatro obras do nadar Raimundo Colombo, do
cancioneiro chinês e também a presidente daCâmara de Verea

composição "Carinhoso", do bra- dores, Jaime Negherbon, e do de-
sileiro Pixínguínha, putado estadual Carlos Clííodini.

Antes de conferir a largada da A programação do .Femusc_
.

as próximas semanas. _ maratona musical, os espectado- prossegue até o dia 5 de fevereí-
Sobre o palco, os primeiros res ainda assistiram aos discursos' roo Os ingressos são gratuitos.

sons ouvidospelo público saíram das autoridadespresentes. O pre
da harpa da argentina Marcela sidente do Instituto Femusc, Pau
Méndez. Na sequência, as luzes . lo Chiodiní, reiterou 'a intenção de

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
.. , .

Grandes Concertos
• Horário: 20h30
• Palco: Grande Teatro da Scar
• Repertório: Concerto_para Harpa e Cordas,

.

de Georg Friedrich Haend
..
el e

Radarnés GnÇltalli
• Ingressos: gratuitos (devem ser retirados
com antecedência na Secretaria da Scar)

Plateia preparada,
instrumentistas
posicionados, cortina .

aberta, maestro com a

batuta nas mãos.

.

O
Femusc, agora, faz parte

_ d,a rotina d�ária �e J�rag�á
do Sul e, ate o pnmeiro sa

bado de fevereiro, trans
forma a cidade' na residência
oficial damúsica erudita. A aber-

tura, . que aconteceu na noite de
. ontem, deu apenas unia amostra'
dos concertos programados para

Acompanhada <

de orquestra e

sob a regência
do maestro Alex
Klein, a solista
Sophia Chan
emocionou ao
tocar. obras do
cancioneiro
chinês.Com
apenasll
anos de idade,
a violinista
demonstrou
seriedade de
adulta sem

esquecer a

alegria de
criança

. • Keil, Erdmann
·kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS ARQUIVO oce

Tradicão reforcad.a
. � - �

.

As bandas de música são comuns em Santa Cata-
rina. Levando em consideração que existem mais de
600 no Estado, o Femusc abriu, oficialmente; espaço"
a elas. Pelo terceiro ano consecutivo, o festival abriga
um evento próprio aos ínstrumentístas interessados no
'aprimoramento técnico dentro dessas formações. Em
Jaraguá do Sul,'desembarcam cerca de 150 músicos.

Assim corno a Conferência de Harpas, o En

contro 'Catarinense de Bandas termina no fim de .

semana. Mas, não sem antes oferecer-à plateiaum
concerto. No domingo, o grupo liderado pelo ma

estro alemão DietmarWiedmann sobe ao palco o

Grande Teatro da Scar, às 20h30. Os ingressos estão
disponíveis no secretaria do CentroCultural. Banda do Encontro Catarinense tem a regência do maestro alemão DietmarWiedmann .

, .

,
"

/
" .

., J' , .... i J'
�,J ' 1 1 l' ..
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DIADE LIMPARO
.

.

. ,

QUEACH 1\SUJOU
Moradores trabalham na retirada da

lamae contabilízam prejuízos
it '

I

r .

. ;
. l' !

JARAGUÁ DO SUL
I�'

�,�
.

,Uma cena já vista, mas que
'

ninguém desejava que se repetisse.
A chuva forte que caiu na última
quarta-feira espalhou, mais uma

, vez, o .caos pela cidadã.
,

Na
madrugada de ontem, ruas mais

pareciam rios. A chuva não esco-

lheu endereço e entrou pela porta'
.

,

da frente de casas, estabelecimen-
tos comerciais, empresas e prédios públicos,

-

tanto no centro da cidade como.em áreas,

rurais, da Marechal Deodoro da Fonseca às
'ruas do Garibaldi.

.
'

,

A desordem alterou a.rotina dos trabalha-
dores, que amanheceram de vassoura e rodo
na mão tentando se livrar da lama deixada

pelas enxurradas. As cenas trouxeram à tona a

, lembrança da tragédia vivida em 2008, quando
. Iaraguádo Sul viveu a pior das catástrofes cli

. máticas da história.

Quem sofreu com as chuvas há pouco
'

mais.de dois anos, voltou a vivenciar o mesmo
pesadelo. E casas onde as águas jamais haviam
'chegado, ficaram alagadas. Em localidades do

. ,interior domunicípio, pontes, tanto de madeí"
ra quanto de concreto, foram arremessadas

para as margens dos rios e bananais amanhe-
ceram"devastados. .

Por isso; o' dia de ontem foi dedicado à lim

peza e à tentativa de salvar móveis e principal
mente, vidas. "Faz cinco anos que moro e traba
lho aqui e nunca tinha acontecido algo parecido.
Foi um susto muito grande", comentao gerente
de um supermercado atingido pelas chuvas na
Barra do Rio Cerro, Rafael Huida, que estima ter'
sofrido prejuízos na casa dos R$ 15 mil.

.
,

c,

T!:1BULAÇÃO
NAO RESISTE

Já no bairro Iaraguá 99, a água invadiu a

escola municipal Antônio Estanislau Ayroso e

o Salão 25 de Julho, além de deixar rastros de
, , destruição em ruas e casas da localidade, "Foi
muito forte esta chuva. A tubulação acaba não
resistindo. Teve lugares, como o 25 de Julho,
onde nuncahavia entrado água, e desta vez,

entrou", comenta o presidente _da Associação
de Moradores do bairro, Laedir Dal Piaz. Ele
sugere que a fiscalização; principalmente em

relação aos loteamentos irregulares, seja mais
rigorosa por parte do poder público.i

I
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

" '10'" ".

Faz cinco anos .

,

'

que moro e trabalho
aqui e nunca tinha

acontecido
algo parecido.
Foi um susto
muito grande.
flAfAfl HUIDA,
GERENTE DE

SUPERMERCADO

FOTOS PIERO RAGAZZI

Em pleno Centro da cidade, Marechal Deodoro da Fonseca ficou
coberta por água e lama, causando prejuízos aos comerciantes

Bananais amanheceram devastados na região rural do
mu�icípio, causando prejuízos também para Os agricultores

Na Barra do Rio Cerro" moradores trabalhavam na tentativa desalvar moveis e de limpar a lama deixada pelas enxurradas

'r �� rlJ � r/i �j �t'� t:� $" I, �mmWIr m"b.. I,!�.J 18." ...

Homem morre ao
ser ati'ngido por 'raio

Um trabalhadormorreu ao ser atingido por um raio
no bairro Ribeirão Cavalo, por volta das 15h30 de'on
tem. O acidente aconteceu no terreno onde"está sendo
construído um prédio do projeto Minha Casa, Minha
Vida, do governo federal, às margens da BR-280. Luís.
Carlos Rairie, 42 anos, não resistiu aos ferimentos e

morreu na hora. Outro operárío.Jaíme de Quadra, 43
anos, também foi atingido pela descarga elétrica, mas

, segundo os Bombeiros Voluntários, não se feriu. Luís
Carlos deve ser sepultado emIndaíal,No bairro Garibaldi, pontes, tanto de madeira como

de concreto, ficaram totalmente destruídas

, ,

-t'
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O som que veio da terra
foi o alarme" para a famnia
de Marcos Mocua deixar
a casa no bairro Ribeirão
Cavalo, um dos mais

a�ingidos pela chuva.

,
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TRISTE
,

NORIBEI
E.MEDO
,.."

O
Deslizamento deixou três casas parcialmente destruídas

ragem rodopiaram pela pista. Um
.

dos automóveis bateu contra um

barranco e ficou totalmente des
truído. O outro só parouao colidir
contra uma árvore.

O vizinho, Sidnei Oliane, lem
bra que saiu com uma. vela no

meio na noite para prestar so

corro. "Abriguei na minha casa
um casal com uma criança, pois
parte da casa deles também foi
destruída", lamentou.

"

Ouvi
um estalo Vindo domor-

ro e só me preocupei em ti
rarminha mulher e as duas
filhas de dentro de casa.

Acho que não deu cinco segundos
e a barreira desceu", relembrou o

chacreíro de 28 anos, que viu parte
.da casa ser arrastada pelo barro.
"As paredes racharam de repente"
nunca vi nada parecido", comen
tou na tarde de ontem, enquanto

.

preparava mudança para o bairro

.

' Vila Lenzi, onde a família possuí
uma residência.

Mas não foi sóa casa ríele que
foi destruída. Dois vizinhos tam

bém perderam amoradia e, assim
como ele, sobreviveram por pou
co. É o caso do operador de má

quinas LauroMocua,que também
saiu da casa com a família logo de
pois de ouvir o estrondo. Parte da
residência dele atravessou a rua

Francisco Mokwa e foi soterrada
,

. quarta-feira, volume considera-
pela terra que desceu do morro

_ do alto pela corporação:,

nos fundos da residência. Com a

força da água, dois carros e uma. • Daiane Zanghelini
motocicleta que estavam na ga-. daiane@ocorreiodopovo.com.br

"
Ouvi um estalávindo do

morro e só me preocupei em
tirar minha mulher e as duas
filhas de dentro de casa •

M.ARCOS MOCUA

. "
Além de danificar residên

cias' o temporal derrubou .três'·
postes na rua Francisco Gretter
e destruiu a cabeceira de uma

ponte. Outras dezenas de casas

ficaram alagadas. Na noite de

quarta-feira, uma residência fi-
.

cou ilhada e a família precisou
ser retirada pelos Bombeiros Vo-,
luntãríos.com a ajuda de cordas.

'Segundo a Defesa Civil, a

quantidade de chuva que caiu
foi de 105 milímetros na rioite de

FOTOS EDUARDO MONTEGINO

Parte da casa de Lauro Mocua foi levada pelo barro. que .caiu do morro, na noite de quarta-feira

Automóvel ficou destruído depois de rodopiar na pista e bater contra um barranco na rua Francisco Mókwa

.

SEGUNDO A DEFESA CIVIL, 150 JARAGUAENSES ESTÃO DESABRIGADOS
. .

.

.
.

. Prefeituracontabiliza 30 mil.moradores.atingidos

. , r " ,

Na tarde de ontem, a Prefei-
.

tura decretou situação de emer

gência ·por conta dos 'estragos
causados pela enxurrada. De
acordo com o levantamento"
foram mais de. 30 mil mora

dores' afetados 1.080 pessoas
desalojadas, 150 ·desabrigadas,
.�

30'0 casas danificadas e quatro
.

destruídas.
No final da tarde de ontem,

cerca de 30 pessoas'estavam alo-
jadas no Parque Municipal de
Eventos. As famílias são dos bair
ros Três Rios do Sul e Ribeirão
Cavalo. Conforme a secretária de

Assistência Social, Edimara de
Souza, 'a maioria dos moradores

que tiveram casas danificadas

preferiram se abrigar na casa de

amigos e parentes.
Os bairros atingidos foram

Garibaldi, Chico .de Paulo, Es
trada Nova, Três Rios do Norte,

.

Água Verde, Três Rios .do Sul,
São Luís, Rau, Nereu Ramos, Ri
beirão cavalo, Braço do Ribei
rão Cavalo, Iaraguá 99, Iaraguá
84, Rio da.Luz, Centro, Iaraguã
Esquerdo, Vila Lalau, Baepen
di,Vieiras, Barra do Rio Cerro e

Vila Nova.

giões do município: A Samae dís
se que foi preciso interromper o
tratamento porque o RiC? Itapocu
estava muito sujo, -deíxando os

reservatórios com baixo nível
de água. A produção também
foi ·prejudicada porque algumas
redes romperam. A expectativa
é de que a .distribuição volte ao

normal a partir de hoje.
. No final da tarde de ontem,

a Celesc informou que a ener-.

gia elétrica permanecía inter

rompida nas localidades de Tifa
Jararaca e Ribeirão Cacilda, no
Garibaldi, e nos bairros Pedra de
Amolar e Poço D'anta, emCoru
pá. Segundo o órgão, 'a equipe da

autarquia não conseguiu chegar
nesteslocais porque a chuva blo

queou os aces_sos .

No bairro Ribeirão
Cavalo, três postes
foram arrancados com a

força do temporal

/

AGUA E LUZ

O abastecimento de água fi -.
cou prejudicado em todas as re-

ç I '.

I •
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I '

•
/'

Famílias ficaram ilhadas na Estrada Rio Cristina, no-bairro Brüderthal,
emGuaramirim, porque a enxurrada .danlticou a cabeceira da ponte

. ,

CASAS E PONTES
DANIFICADAS
PELACHUVA

,

,

'

.
.

,..-
.

, l iU/Jt u$llAlagamentos, estradas bloqueadas, I

quedas de barreiras e pontes atingidas
, das águas. Tem estrada que agora Outra queda de terra
é rio", conta. "Está sendo ímpro-

, Ainda naVilaAmizade, outro deslizamento de terra atingiu uma casavisado um acesso para os bairros
_ 'na rua Querêncía Gaúcha. Ontem, pela manhã, o Corpo de Bombeiros

Pedra de Amolar e Poço D'Anta. -Voluntãrios de Guaramirim visitou o local, entretanto osmoradores não'
Lá, .0

-

pessoal está sem energia," estavám na residência. O imóvel fica próximo a uma encosta, que caiu e

acreAsç�nt�. O s�cretário de ?bras, ,

destruiu parte do telhado, alcançando a lateral da estrutura.
Antomo Vícenti Tureck, avaliou os

, .'
'

,

,

'

, EDUARDO MONTECINO

estragos emmais de R$ 2 milhões. '

. água torrente da chuva alagou qua
se toda a área central, pontos dos
bairros Brüderthal., Serenata, Vila
Amizade, ilha .da Figueira foram

danificados, ficando praticamente
sem condições de tráfego. Mais de
dez quedas de barreiras ocorreram

,

naVilaAmizade. Até ontem à tarde,
seis faniílias permaneciam, ilhadas
na Estrada Rio Cristina, no Brüder

thal, porque a enxurrada levou a ca
beceira da ponte.

--"Estamos trabalhando desde' a

madrugada para levantar as ocor-
'

,

.rências. Os consertos dos proble
mas maiores devem ser feitos no

,

Com
os decretos de Iara- '-máximo até o fim da tarde. Por en-

-

guá, Corupá, Guaramirim e, quanto, não fizemos o levantamen-
, Schroeder, _os governos po- ,to dos valores que serão necessários

dem iniciar areestruturação 'para'arrumar os estragos causados'
dos' municípios imediatamente, pelas chuvas, mas o prejuízo será
sem precisar contratar os serviços alto", afirma responsável pela pasta,
de reconstrução por'meio de pro- Rodolfo IahnNeto.

.

cesso licitatório.Até a tarde dequin- Em Corupá, o prefeito Luiz
ta-feira, o Ievantamentodos prejuí- Carlos Tamanini decretou situa
zos�da não havia sido feito pelas 'ção de emergência nos bairros Pe
administrações. Entretanto, as pre- dra de Amolar, Poço D'Anta, João
visões eram de números robustos.' Tosini, Seminário, Itapocu e Isabel.

'" '

Conforme o relatório da Secre- "Muitas pontes foram arrancadas
taria de Obras ,de Guaramirim, a ou deslocadas pela correnteza

GUARAMIRIM

A região'e�tá em situa9�o
de emergência por causa

'

do temporal que despencou
entre a noite de quarta-

,

feira ,e a madrugada
de ontem, provocando
deslizàmentos de terra,
inundações, estragos em
ruas, entupimento de
bueiros e tubulações.

f J, ' J

"
Está sendo improvisado um

.acesso para os bairros Pedra
de Amolar e Poço D'Ar:-ta. Lá '

o pessoal está sem energia.
LUIZ CARLOS TAMANINi

"
�.

Schroeder teve 150 famílias atin

gidas pelaenchente; Segundoo pre- ,

feito FelipeVoigt,' omunicípio havia '

decretado situação de emergência
no começoda semana, por causada
destruição das chuvas anteriores, e
agora o decreto será revisto paramais
90 dias, em função damaior quanti
dade de ruas danificadas e bueiros

,

entupidos. Nenhuma casa foi atín

gida por deslizamento de terra.

• Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.br

, . \ I �. ..
l, J '. j

Duas residências
comprometidas

./

GUARAMIRIM
Um desmoronamento de solo -

danificou duas moradias, na rua

São Bento do Sul, na Vila Amíza
de, em Guaramirim. Parte da casa

de, Ereni Lopes de .Medeíros dos
,

Santos, 42 anos, cedeu e atingiu 'a
residência de madeira da vizinha
Cieonice Aparecida Oliveira Ribei
ro, 32 anos. O acidente aconteceu
na noite de quarta-feira, enquanto
caía a-chuva forte. '

A dona de casa Ereni deso-

cupou a cozinha e a lavanderia,
mas ainda continuará morando
no mesmo endereço. Já Cleonice
recebeu orientação para deixar o
imóvel, que agora está em situa-

,

ção de risco. No entanto, a famí
lia da cozinheira não tem para
onde ir. "Quando, tudo aconteceu

meumarido tinha ido me buscar
no' trabalho, só os meus quatro
filhos estavam em casa. Levei um
susto "quando vi o estrago", r�
lembra Cleonice.

'EDUARDO MONTECINO

Queda de terra traz prejuízo para duas famílias'
na rua São Bento do Sul; na Vila Amizade ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTE NABR-280
ESfÁ INTE I� �

"
o acesso pode ser

liberado em dez
dias, mas com as

chuvas não dá
para prever.
ANTÔNIO SESSA

" -_

Trânsito entre Jaraguá e Corupá deve ser desviado pelo bairro Nereu Ramos
CORUPÁ-

Em Corupá, a chuva
forte, além de não ter

poupado, principalmente,
a região do interior do

.

município, comprometeu
o trânsito na BR-280,
no quilômetro 80.

O
Dnit (Departamento
Nacional de Infraes
trutura de Transportes)
decidiu interditar o

acesso para garantir a segu
rança dos usuários, porque a

enxurrada levou o aterro da
cabeceira da ponte, que liga
Jaraguá do Sul e Corupá, na

madrugada de ontem. A Polí
cia Rodoviária Federal, duran
te a manhã, orientou o desvio
do trajeto aos motoristas, e o

local 'está sendo monitorado

pela equipe técnica de enge
nheiros do Dnit d� Joinville.

De acordo com o superin
tendente regional do Dnit,
Antônio Bessa, o trecho per
manecerá fechado e não há

previsão para liberação do

tráfego. "O acesso pode ser li
berado em dez dias, mas com
as chuvas não dá para prever".
O investimento para recons

truir a cabeceira da ponte ain
da será avaliado pelo Dnit. A

passagem secundária entre

as duas cidades deve ser feita

pelo bairro Nereu Ramos, pas
sando pelo interior de Corupá.

RM79

No quilômetro 79 da BR-

280, o Dnit registrou desli
zamento de solo próximo à
cortina de contenção de ter

ra, feita por causa das quedas
de pedra e barro sobre a pista
no fim de novembro passado.
Entretanto, ainda é preciso
desenvolver um projeto para'
solucionar o problema, se

gundo o engenheiro Bessa.
"Não há como saber se vai
cair mais terra, mas nossa

equipe está monitorando o

local", enfatiza .

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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A ponte principal entre Jaraguá do Sul e Corupá, na BR-280, foi seriamente danificada e ficará interditada por tempo indeterminado

8R-280

Queda no quilômetro 72
A reportagem do jornal O Correio do Povo percor.reu a região e re

gistrou os estragos das chuvas durante a madrugada de ontem. A en

costa desmoronou sobre o acostamento e parte da pista do quilome
iro 72 da rodovia BR-280. Pela manhã, o Dnit já havia feito a limpeza
do trecho. Conforme O superintendente regional do Dnit, Antônio

, Bessa, outras pequenas quedas de barreiras também foram retiradas
da passagem durante o dia.

ISOLADOS

Rastro,s dos temporais
Pontes e estradas destruídas em Corupá. Os moradores mais

prejudicados são das localidades João Tozini, Poço Danta, Carro
eira, Pedra de Amolar, Pedra de Amolar Alto, Morro do Garrafão,
Henrique Fuck e Isabel. Os alagamentos e deslizamentos de terra
interditaram o acesso às comunidades de Pedra de Amolar, Car
roeira, Tifa Palestina e Isabel. A Prefeitura trabalha na limpeza e re

construção desses locais.
DIVULGAÇÃO
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CLIC DO LEITOR
Essa é a Luna. Ela
tem três meses,
é brincalhona e

muito esperta.
Adoção com

Juliana e Helton
nos telefones
8422-4255 e

9925-9194.

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA . QUARTA-FEIRA QUINTA:FEIRA .

KellyErdmann,
. jornalista

Patrícia MQraes,
jornalista .

Carlos Henrique
Schroeder, escnt:or

Está escrito-

A
maior parte do planeta segue a mo

ral e ensinamentos de livros ditos

sagrados. Como existem vários li
vros atribuídos à autoridade divina,

e todos divergem entre si, fica dífícílrespon
der em qual deles está a mensagem de Deus.
Por exemplo, na Bíblia hebraica (Antigo Tes

tamento), Deus é ciumento e agressivo; nos
evangelhos Ele perdoa até setenta vezes sete,
mas, alerta: quem não crê vai para o inferno;
já o Deus do Corão pede a

morte de judeus e cristãos,
enquanto nos Vedas (hindu
ísmo), a confusão é maior
devido a ocorrência de mi
lhões de deuses.

Por conta dessas dis

crepâncias, bem como de
achados arqueológicos, especialmente na

antiga Mesopotâmia, muitos estudiosos têm
negado a inspiração divina dos escritores

bíblicos, e das demais religiões. Para exem

plificar: judeus não permitem que os filhos
casem com os de outra religião. O deus Javé
pedia a morte de quem adorasse outros

deuses, isto é, tivesse outra religião (Deute
ronômio 17,2). Com base na Bíblia, duran
te longo período, a Igreja católica mandou

para a fogueira os hereges.
Algumas igrejas proíbem a transfusão

de sangue por conta de um trecho onde se
\

lê que a alma está no sangue (Gênesis 9,4).
Uma superstição bem anterior ao povo bí
blico. O assassinato de homossexuais tem

aprovação da Bíblia em Levítico 20,13. Para
coibir esse comportamento, os sacerdotes

alegaram que era Deus o autor da lei. O mo

tivo real, no entanto, era de ordem prática:
relações homossexuais não geram descen
dentes, e as nações que se formavam care

ciam de mão de obra e soldados. Séculos de

doutrinação contra o. amor

homoafetivo, geraram, em

muitas pessoas, um forte
sentimento homofóbico.
No Brasil, um homossexu
al é morto a cada dois dias

(dados de 2010).
O Corão, fortemente in

fluenciado pela lei de Moisés, contém pen
sarnento misógino que tem gerado durante
séculos dor e sofrimento em mulheres. Mo

ças que não guardam a virgindade até o ca

sarnento podem ser mortas por lapidação.
A Bíblia já recomendava a morte de noivas
infiéis em Deuteronômio 22, 13. Hindus

- mantêm afastados da sociedade os dalit,
considerados impuros, a poeira dos pés do
Deus Brahma.

Vale a reflexão. Teria Deus inspirado es

ses escritores ou usaram Seu nome para as

segurar interesses escusos...
'

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
I
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I

Banho e tosa com preços especiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MElHORES MARCAS DE R�ÇAO A GRANEL\

I
CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17h30; 19h30,
21h30 - todos os dias)

• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h10,
16h40- todos os dias)

• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (19h, 21h10 - todos os dias)

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

I • Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h20, 15h30, 17h40 -

todos os dias) • Além da Vida (teg)
(19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (15h20, 17h20 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a famílla
(Leg) (19h20, 21h20 - todos os dias)

I • Cine Garten 5
• Zé Colméia - O Filme (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h - todos os dias)

• Incontrolável (Leg) (21h40 - 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) (21h50 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• O Turista (teg) (14h15, 16h45, 19h30, 21h45 -

todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Zé Colméia - O filme (dub) (13h40, 15h30,
17h20, 19h10 - todos os dias)

• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (21h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h45, 17h50

- todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Dub) (20h, 22h

- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 17h50)

- todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (19h50, 21h50

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 16h,
18h - todos os dias)

• Entrando numa fria maior ainda
com a família (Leg) (20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• O Turista (leg) (14h30, 17h, 19h20,
21h30 - todos os dias)LANÇAMENTOS
• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, 15h20,
17h15 - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

André diz à mãe que 'vai sair de casa. Nasinho

socorre Nicolau. Patrícia dá o ultimato a Lincon. Ou

ele aceita perder a esposa e o filho de vez ou aceita

o casamento de André e Sônia. Virgínia faz o mesmo
com Ajuricaba. Nicolau quer matar Iara e Nasinho o

convence de que ainda não é a hora, mas dá certeza
de que quando a poeira baixar ela vai morrer. Quan
do Karina sai, Beatriz comenta com Larissa que não

acredita na história que Nasinho contou. O senador

diz que em breve Karina vai se encontrar com seu

mestre, Flores. Mateus fala com Filó e percebe a

decepção dela.

TI-TI-TI

Renato cogita revelar quem é Beatrice M. na

revista de Adriano, mas Marcela pede para o marido

não trair Clotilde. Desirée oferece apoio a Jorgito e

os dois reatam. Gabriela conta para Luti que perdeu
o bebê e pede que ele mantenha em segredo. Yas
mine ameaça contar que viu Luísa sabotando o sa

pato de Amanda e consegue um contrato em Nova

York. Stéfany se dispõe a dar a guarda de Alice a

Armandinho, mas pede dinheiro em troca. Clotilde

arma um falso assalto ao ateliê de Jaqueline para

que Jacques seja um herói, mas Aiiclenes descobre
antes e chega para salvar a estilista.

I

I
I
I

1
I·

I
,

I
(

INSENSATO CORAÇÃO
Marina afirma a Pedro que não pode ficar perto

dele. Durante o evento, Natalie decide conquistar
André e não dá atenção para um empresário ameri

cano que conversa com ela. Wanda fica nervosa ao

encontrar Umberto no shopping e implora que ele

vá embora antes de Olga chegar. Vitória pede à Ma

rina para se afastar de Pedro. Haidê tenta convencer

Natalie a esquecer André. Léo acerta com Zeca os

detalhes sobre a venda do carro de sua- mãe e Léo
fica preocupado ao descobrir que os documentos

estão em nome de Raul. Pedro termina o noivado

com Luciana e vai ao encontro de Marina.

ARAGUAIA
Cotinha acredita que Nancy e Pimpinela este

jam hamorando. Manuela conta para o pai que fez

um novo exame de DNA e que Antônio Carlos foi de

mitido. Pimpinela comenta com Neca sobre o plano
de Nancy para descobrir Q assassino de Elisa. Safi

ra descobre o endereço de seu suposto pai. Estela
afirma que Solano precisa ficar com ela para não

morrer. Frei Gusmão e Irmã Dulce chegam ao sítio

para levar as crianças, e Padre Emílio tenta conter a

emoção. Amélia pede para Janaína usar uma peça
criada por ela. Fred pressiona Amélia e exige saber

o que está acontecendo entre ela e yitor.

Para locação. 6 gato gorducho maip quendo do mundo está
de volta. Nessa n()va aventura ele deixa as lasanhas de lado

. cuando o mpsculoso gato Garzooka, Ifder dá 'força Anima', sai
do mundo dos cuadrínhos e surge no mundo dos desenhos
�mimados atrás de sua única esperança, Garfield. JUQtos, eles
vão bolar um plano e juntar uma equipe para que uma terrível
super-vilã não destrua todo p planeta. Com dublagem de Lucas
Cotrim e Paola,OUveira., .

.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
Sua sensação de bem-estar vai
estar associada aos grupos de
sua convivência. Considere a

possibilidade de sacrificar a sua vida sen

timental em favor de outros interesses. Sa
berá entreter sua clientela graças ao seu

lado criativo.

Quanto mais autonomia e liber
dade tiver, mais criativo será este

dia. Um astral leve vai tornar sua
noite inesquecível. É o momento de priori
zar o prazer e o namoro sem culpas. É um

bom momento para investir no lazer.

GÊMEOS
O diálogo e a habilidade para
captar o desejo dos outros são

qualidades que saberá exibir no

campo profissional. No romance, ficará
mais crítico(a) e reservado. Não perca a

chance de investir em marketing, educa
ção ou vendas.

CÂNCER
É tempo de ser mais realista com

as finanças. Trabalho que exija
sensibilidade e intuição pode ser

vantajoso. À noite, convém fazer uso da
sua simpatia para envolver a quem ama.

Cuidado, alguém pode se aproveitar da sua
ingenuidade.

LEÃO
Sentimentos vagos podem deixá

lo(a) confuso(a). Vai estar muito
sensível às críticas. Hoje, o senti

mento de posse pode falar alto na relação
com seu par. Bom dia para disciplinar as
finanças, seja mais realista com elas!

Sua energia vital está em baixa,
I' não abuse da saúde! No' traba-

"�I '"

lho, deve agir com discrição. Esta
noite, estará mais seletivo(a) nas paque
ras. Ser útil vai parecer mais importante
que ser afetivo. Manter o seu anonimato

pode ser fundamental.

/_mmm:::..,\LlBRA
É o momento de conciliar diver-

"", ",,,",,,.,,,,,,. são com trabalho e metas. Quan
to mais envolvido(a) estiver com a

carreira, mais criativo(a) será. A Lua revela

maior timidez e retraimento na vida a dois.

Cuidado, o desejo de ficar só vai aumentar.

ESCORPIÃO
Abuse da sua sensibilidade para
atingir seus objetivos. A Lua

pode deixá-lota) mais seletivo(a)
nas amizades. Pode estar mais

crítico(a) que o normal. A dois, a cumplici
dade vai falar alto. Não se deixe levar pelo
comodismo.

e
SAGITÁRIO
Poderá fazer sucesso em ativ�
dades ligadas à arte e cultura. A

noite, estará muito racional e de
talhista. Convém baixar suas expectativas
amorosas para não se frustrar. Cuidado

para não sonhar demais e se distanciar da

realidade.

CAPRICÓRNIO
Siga sua intuição ao lidar com

seus recursos financeiros. Pode-
rá ter ganhos inesperados neste

dia. Viagem ou contato com pessoa de fora

pode estimular a vida amorosa. Quanto
mais criativo(a) for, mais sucesso fará.

AQUÁRIO
Não faltará disposição para fazer

algumas concessões. O desejo
de se ajustar às pessoas com as

quais convive estará em evidência. É preci
so separar o certo do errado. Bom dia para
lidar com o público ou trabalhar em equipe.

PEIXES

Não convém ficar em evidência
neste dia. Profissionalmente, es-

tará mais confortável se puder agir
discretamente. À noite, há boas chances

de se ajustar a quem ama. Cuidado com o

seu lado mais crítico.
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Fernanda Paes leme
não quer atuar com ex
Separada do ator Thiago Martins há um ano, a

atriz está torcendo para não ter que contracenar

com o ex na novela "Insensato Coração", na qual
ambos trabalham. Embora afirme que ainda se re

laciona bem com Thiago, Fernanda confessa que foi
um alívio saber que os personagens dos dois são de
núcleos diferentes da novela. Ainda- amiga do ator,
ela não vê chances de uma reaproximação.

Beatriz Seagall
vive nova vilã

Famosa por uma das mais célebres vilãs da te

ledramaturgia brasileira, Odete Roitman, de "Vale

Tudo", Beatriz Seagall deve voltar às telas da Glo
bo novamente no papel de antagonista. A atriz foi
escalada para a série "Lara com Z", de Aguinaldo
Silva, na qual irá se opor, junto com Eliane Giardini,
à personagem de Susana Vieira. A série, com 14 epi
sódios, estréia em abril, e já está em negociações
para uma segunda temporada.

DIVIRTA-SE

Advogado no avião
Viajavam descalços, na mesma fileira do avião, um

advogado e dois engenheiros. O advogado, que viajava pró
ximo ao corredor, levantou-se para ir ao banheiro, quando
um dos engenheiros pediu que lhe trouxesse uma dose de

whisky. Enquanto o advogado ia ao banheiro e a copa, o

engenheiro cuspiu em seu sapato.
Quando o advogado voltou, o segundo engenheiro também
pediu que lhe trouxesse uma dose da bebida.

Enquanto o advogado não voltava, o engenheiro cuspiu no

outro pé do sapato.
Ao final da viagem, quando o advogado calçou seu sapato,
os engenheiros começaram a rir/tendo o advogado dito:
- Já está na hora de pararmos com essa guerra entre pro
fissões que não leva a nada, com essas mesquinharias de

cuspir no sapato, fazer xixi no whisky...

Criticada,
Gal Costa
deixa o

Twitler
Criticada por seus seguidores

por chamar os baianos de "pregui
çosos", a cantora deu uma de Xuxa
e abandonou seu perfil nesta quar
ta-feira, dia 19. De saída, reclamou
da "intolerância e grosseria" das

pessoas no Twitter, e afirmou que
por ser baiana, teria o direito de cha
mar o restante do estado de pregui
çosos. Fechou a despedida dizendo

que "A delicadeza é joia rara no

mundo de hoje".

Eriberto leão não
quersersuperp�r
Aguardando o primeiro filho, com a esposa e tam

bém atriz Andréa Leal, no último mês da gravidez, o
protagonista de "Insensato Coração" falou à coluna
"Diário da Fama", do jornal Diário de São Paulo, que
não quer ser um pai super-protetor, mas que não sabe
como vai ser na prática. "Talvez eu cubra a casa de
tatame para ele não se machucar;', disse.

Paola Oliveira
quer privacidade

Em entrevista ao Jornal da Tarde, a atriz de "In
sensato Coração" reclamou da falta de privacidade
e do assédio dos paparazzi. "Adoraria estender a

minha canga sem ninguém tirar fotos minhas. Mas
faz parteda profissão. Tenho que lidar com certa ex

posição," reclamou. Apesar de lamentar o assédio,
a atriz aprecia quando pessoas comuns a abordam
na rua para falar da novela.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
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.

" AN IVERSARIANTES
2j,11 ,

Alessandra E. Camprirti
Alessandro Oliveira
Ana C. Ferreira
Ana G. Kole
Andre L. Floriano
ArnO'Mattos
BrenoH Meier
Camila de Souza
Claudete N. S. Mattos
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Povo bom

ão é de hoje que os jaraguaenses são considerados, por todos
um povo hospitaleiro e bom, além de solidário. A mobiliza

ção para com os irmãos cariocas, que está sendo feita pela
maioria dos moradores da cidade, inclusive com os que per-

deram tudo há alguns anos atrás, naquela tragédia que desceu mor
ros e alagou vários bairros, não é nada surpreendente. Os jaraguaen
ses são como todos os outros brasileiros. É dando que se recebe.

Beira Rio
Na quarta-feira, com a

presença dos. craques Falcão
e Chico, e urn combinado de

jogadores e sócios do Beira
Rio, aconteceu um jogo fes
tivo para a reinauguração do

gramado e a nova iluminação
do campo de futebol social do
clube. A noite foi concorrida.

Garanova
A partir de março, os leitores

assíduos da coluna do Moa terão
mais motivos pra acompanhá
la. Além de todo o jornal vir com
nova roupagem - O Correio do
Povo terá a qualidade dos gran
des diários do Brasil. Desde a

diagramação, impressão até ao

atributo ímpar que são as maté
rias noticiadas. E o que é melhor,
este colunista ganhará mais uma
página para divulgar os babados
da urbe sorriso. Serão duas pági
nas diárias no centro do. jornal.
Aguardem!

Vovozona
Pois agora, com dois netinhos

por vir em breve, breve, um se

guido do outro, a futura vovó
Célia Luiza Engelmann, que faz
a linha mommy sensacional de
horas nada vagas, está pensando
em dar um tempo na prancheta
e mergulhar fundo no intensivão
de parteira de ocasião. Ela quer
acompanhar cada chegada com o

maior carinho. O jeito Ceres de ser.
J

Dica de
sexta-feira

Curtir a London Pub. Hoje tem

sexta da Fuel comMazzo &Gabriel.

Josimar Canzatti e o
presidente do Beira
Rio, Odenir Dal-ri,
quarta-feira, durante
confraternização ap.ós a
reinauguração do campo
de futebol suíço do clube

Evelin Milnitz festeja,
hoje, 20 aninhos.

Mil vivas!

,

,

j,':
,., ,- ,:

/"
'I, "1/(, lj; '.

'f. O Eoa gente Anderson , Amanhã é o dia dQ "Sim" de
Bortolíní, da Estação Personal' "'Suka Krause e RodrigoVargas.
Fit, é outro amigo que A cerimônia e a festa serão
acreditou na revista Nossa realizados na Chácara dos
Weekend.Valeumesmo! > Sonhos, em Corupá.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Confraria do Churrasco.
A casa entrou o ano repaginada
e com mil novidades. Onde?
Na Waldemar Grubba, 1.317.

, • E$tá um. sucesso o Bazar da
. inotTê:rnísslhia ])Qluía Anna '

'Souôque. A p:tomoção de
verão está com desconto de
até 50%.

• Aminha amiga 61�tldiI1ha,
sposa do meu.caniáràda

.

,

Zéca Lenzi, é só sorriso. Ela
ganhou, de Natal, do maridão,
um carro zero bala, mimo pelo
níver que acontecerá dia sete

de março. Viva o amor!• A arquiteta e sempre
antenada Carla Herber,
projetr commuito carinho os .:

• Confira no sitewww.
Illó:veis soõ,medida da Herber.v- nioagoncalves.com.br as fotos de

�j quarta-feira, naZumSchlauch'.
• Quem quiser curtir o 12°
Femusc a entrada é gratuita,
mas tem que retirar o ingresso
dois dias antes na secretaria
daScar.

• "Deus não nos revela o que
vai fazer, mas quem Ele é."

moagoncalves.com.br.
NAS RODAS

-TheWay Lounge. Esse é novo
nome que substituirá a antiga
lump, que será reinaugurado dia
12 de fevereiro, e terá no comando
os promotersThiagoMattose Pepe
Narloch. A festa será esquentada
pelo top Dj ThiagoMansur (SP),
urn dos sócios daPinkElephant.

• CarolinaMota de Castro trocou
o calor da cidade e foi curtir

-'
...... ? um pouco do frio europeu. Está

"""'!!II!II�� � fazendo recreio cultural em
.� �

Barcelona, na Espanha.
• As fotos da reinauguração
do campo e da iluminação
do campo de society, quarta
feira, estão no site www.

Espaço do Oca
Hoje a noite, todos os caminhos levam para o Espaço do Oca,

pois é lá que acontece, a partir das 21 horas, um festival de rock
n'roll, com as presenças das bandas Los Kalas, covers do grupo
Queen, a Bourn e urna banda cover do Raimundos, de Floripa.
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Durval Marcatlo Junior
" Em 2011, temos um teremos um teto

'

para o crescimento por conta dos gargalos'
de infraestrutura." foi uma afirmação do

presidente da Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul em entrevista para O Cor:
reio do Povo.

8R-280
Enquanto continua o jogo de empurra

para o lançamento de edital de concorrência
da duplicação, fica a preocupação com o tre

cho da cidade até São Bento do Sul, que sofre
com constantes deslizamentos de encostas.

lojas de grandes
redes

Um objetivo da administração do

ShoppingCenterBreithaupt com a am

pliação do estabelecimento é permitir
a vinda de lojas das redes Renner, Ma
ris, Me Donalds, Burger-King e outras.

Considerando o potencial de consumo
da região, isto é bastante provável pois

'

entramos no radar das grandes redes.

Ponte Middlesbrough
Um dos cartões postais da Inglaterra

completará no próximo ano 100 anos de
existência. Como se trata de uma ponte mó
vel transportadora, a mesma depende de
motores elétricos e sistemas de acionamen
to para sua operação. Quando a mesma vol
tar a operar para as comemorações do cen

tenário' será com motores e equipamentos
de acionamentoWEG. Este, no entanto, não
é o único cartão postal do mundo que conta
com a'produtos made in Jaraguá do Sul. Eles

também estão no Burj Tower em Dubai, o
prédiómais alto do mundo, e os túneis rodo
viários em Sidnei, Madri e Hong Kong."

Toalha antiformigas
Aquelas formiguinhas surgem "do nada" e

atacam os alimentos mas, já existe uma solu

ção. Trata-se de uma toalha que conta com um

repelente não tóxico para humanos, aplicado
no algodão. A toalha é produzida pela Karsten
e o efeito do repelente dura por até 30 lavagens.

Mercad'o Regional
"

Lourival Karsten

Economia 17

Empregos
Os dados do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempre

gados - do Ministério do Trabalho, apontam para a criação de 2,52 mi
lhões de empregos formais no Brasil em 2010. Trata-se do melhor de

sempenho anual desde a criação do indicador em 1992. Poderia ter sido
muito melhor sé não fosse a perda de 407 mil vagas em dezembro, em
grande parte temporários. Ainda assim, o resultado é muito bom e mos

tra o ótimo momento que a economia brasileira viveu no ano passado.
PIERO RAGAZZI

. Material escolar
Uma vez que estamos em plena tem-

, porada de aquisição de material escolar,
o Procon/SC realizou ampla pesquisa no

mercado e alerta para as grandes diferen
ças de preço. Realizada na Grande Floria-

nópolis, a pesquisa encontrou diferenças
como él do caderno espiral de 96 folhas,
que podia ser comprado por R$ 1,00 ou R$
5,35, com uma diferença de 434%. Vale a

pena pesquisar bastante.

,�-� .. "Pressão cambial
" ,::

Todos os esforços do governo'pata conter a valorização
do real se auto anulam pois, elevando a tàxa de juros atrai
se mais capital internacional, que derruba a cotação do
dólar e reinicia todo o ciclo, pois o governo precisa inter
vir comprando moeda estrangeira. O governo está usando
todas as suas armas para manter o câmbio relativamente

equilibrado mas, sem conseguir virar o jogo.

Concorrência
Acostumado a concorrer entre si, o comércio está

sendo beneficiado agora pela concorrência entre as ad
ministradoras de cartão de crédito que lutam pelo mer

cado. Desta forma, este tipo de pagamento já caiu no

gosto de comerciantes que o evitavam.

Juros
campeões

O Brasil acaba de ampliar a sua
vantagem na liderançamundial de
juros reais. O juro real é o resultado
da taxa nominal deduzida do per
centual de inflação projetada para
os próximos 12 meses. Desta for

ma, o Brasil tem uma taxa básica
real de juros de 5,5% ao ano. Atu

almente, em segundo lugar, vem a

Austrália com 1,9% e em terceiro a

África do Sul com 1,8%.

Santa Helena
Um dos tradicionais labora

tórios de análises da cidade com

pleta' hoje, 21 anos de existência.

Emme
Esta fabricante de estruturas

pré moldadas realiza campanha
de divulgação de seus 25 anos de
existência.

LOTERIA

04 - 39 - 41 - 54 - 73

01 - 02 - 24 - 40 - 51 - 59

06 - 14 - 16 - 24 - 29
30 - 36 - 38 - 42 - 43
55 - 58 - 63 - 66 - 73
82 - 85 - 88 - 89 - 95

INDICADORES

BOVESPA
., "

POUPANÇA

/fiR!(II!Iilllf'di11fJUlii/l1l/il!/ll!Jd11f!i/'IJ!Jflf!lllH'ili1!>Ji!/!/fri'IJiJlilll!iIIllI/JUlJ1i/1JIlii!I/I/i/iIiIi/llI11ll1k�1i1i1/lffllllYmdlf1l.'1!lI/ill!JlII1Jt!iiJjjilli1Jli l!iiJi!f1mlJlf!lfli7ml/!iHI!I�i1f!.'hiiUllli/iJlII/!I!lIl1f]";JlmlJllilll!!ll!!IiI/illlf/llJl!lJ!Illlm{!j!/ilIm:lIl1iJi.l/ilh1lnliiJJl/liI/IfJI!/JIIIlJtJJI!Ii!fl!!lIil/mIlJ/fiiIJiCmUffill/l!/!//l1iJf/J/WfI1/11mlifl/IJ,1Iirllli!flmllU/m/ii!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Esporte o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 21 de janeiro de 2011

Na área

Henrique
Porto

.

Botafogo
)

Interessante
e oportuno projeto de profissionalização do Bota

fogo Futebol Clube. Vejo com bons olhos a iniciativa, principal
mente porque aparenta ter os pés fincados no chão, uma boa es
trutura de apoio e planejamento (o grandemal do nosso esporte).

Confesso que amaioria das informações que tenho (não publicadas na
edição de ontem de O Correio EDUARDO MONTECINO

do Povo) são extra-oficiais, mas
vou compartilhar mesmo as

sim. A primeira é que o Botafo

go negocia com um empresário
da região da Barra a venda de
sua sede social. A ideia é cons

truir um novo espaço anexo

ao estádio. Com relação ao es

tádio, o clube tem um projeto
encaminhado na SDR, para a

construção de arquibancadas e

obras de infraestrutura. O novo

time provavelmente terá apor
te financeiro de empresários
pau_listas e apoio do São Paulo
Futebol Clube (orientações e

intercâmbios) .

São Chico
A Passold Futsal, nossa única representante no torneio da En

seada, joga pela sobrevivência neste sábado, às 21h. Para isso, os
•

jaraguaenses precisam vencer a forte equipe da Primavera Sport
Center, ex-ACE. Ainda sobre a Enseada, o técnico Binho (Baumann
Futsal) informa que o atleta Pedreiro foi disputado a peso de ouro

por algumas equipes. No final, fechou com aAssociação Desportiva
Francisquense, para jogar na quadra e na areia. "Pedreiro é um ra

paz humilde, trabalhador e parceiro para todas'as horas. Temmuito
talento e merece o sucesso que está colhendo", comentou Binho.

Facão livre
Segundo informações do

amigo e advogado Roberto

Pugliese Junior, de Joinville, o

craque Falcão se livrou de um

grande pepino. No entender
da Justiça, Falcão não pode ser

acionado para o pagamento de
dívidas do Juventus com ex

atletas e funcionários. A em

presa do atleta geriu o futebol
do 'Moleque' em 2009, quando
colocou o clube na Primeira
Divisão.

CAJ, 9 anos
O Clube de Atiradores Iaraguá

completa nove anos hoje, dia 21

de janeiro. Neste período a enti
dade teve como principal con
quista o tricampeonato dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, na

categoria de armas longas (2006,
2007 e 2009). O destaque da mo
dalidade continua sendo Samuel

Lopes, que briga por uma vaga
nas Olimpíadas "de Londres. Ou
tro nome que surge com força na
modalidade é o de Rocco Rosita.

1,,/1,/1

Sêniorganha nome
de seu idealizador

"'JIU/lI::::::� �II/1/11111

,
'

Inscrições para participar do certame já estão abertas
JARAGUÁ DO SUL

Um dos torneios mais
tradicionais da região
abriu inscrições para as

equipes interessadas.

!:irão
de oito a dez times que

e enfrentarão a partir do dia
6 de fevereiro pelos grama
dos de Iaraguá do Sul e re

gião. Esta é a 24a edição do certame,
que este ano fará uma homenagem
ao jornalista Geraldo José, ideali
zador da competição. "Nada mais

justo homenageá-lo porque foi ele

quem criou e fomentou o campeo
nato", disse o assessor da LJaF (Liga
Jaraguaense de Futebol), Ierri Luft.

A forma de disputa dos Seniores
(que pode ser alteradano congresso
técnico) possui três etapas: turno
único, semifinais e finais. Todas as

equipes jogam entre si na primeira
fase, classificando-se as quatro pri
meiras colocadas em número de

pontos ganhos. Na segunda fase,
elas se enfrentam em cruzamento

olímpico (Ia X 4a e 2a x 3a) em parti
das de ida e volta.

Passam para a decisão o time

que obtiver o maior número de

Vitória (O) foi o vencedor da última edição do Campeonato Sênior

pontos ganhos, considerando sal
do de goL No caso de empate, o
primeiro e segundo colocado no

turno tem a vantagem de jogarpor
dois resultados iguais. Eles pos
suem também o mando de campo
nas finais.

Os interessados poderão ins
crever atletas com 35 anos (com
pletados em 2011) ou mais e deve-

rão pagar uma taxa de R$ 250. No
ano passado, sete equipes duela
ram pela taça (Vitória, Vila Lenzi,
Caxias, Noite a Fora, Galácticos,
Botafogo e Garibaldi), mas quem
ficou com ela foi o Auriverde do
Rio da Luz. Os interessados devem
entrar em contato com a Liga, por
telefone 3371-7430 ou no e-mail:

ligajaraguaense@netuno.com.br.

PALMEIRAS VENCE A PRIMEIRA NO PAUlISTÃO E DE GOLEADA

Flu derrota o Bangu na estreia
DA REDA.ÇÃO

O Fluminense estreou com o

pé direito no Campeonato Cario
ca. Se não jogou bem, passou su

foco em vários momentos, pelo
.menos derrotou o Bangu por lxO.
.

O gol que deu alívio à torcida trico
lor saiu aos 36 minutos do segun
do tempo e foi marcado, de cabe

ça, pelo artilheiro Fred.
A equipe de Muricy Ramalho

sentiu a falta de ritmo e caiu brus
camente de produção. No fimda
etapa ínícial, Souza levou cartão

vermelho, complicando a vida do
Tricolor. O Bangu teve ainda o za

gueiro Raphael expulso aos 15 mi
nutos do segundo tempo.

.

Ainda pelo Carioca o Botafogo
derrotou o Duque de Caxias por
2xl, de virada. O talismã de Ioel
Santana, Caio, comandou a reação
Alvinegra. Somália abriu o placar
aos 42 minutos do primeiro tem

po. Loco Abreu, aos 33, Caio, aos
36 minutos do segundo decreta-

ram a vitória do Fogão.

PAULISTA

Pelo Paulistão, o Palmeiras en
trou em campo nesta quinta-feira
com uma nova atitude. O resulta
do foi 4xl sobre o Ituano. Felipão
deu uma chance ao estreante Cí
cinho pela lateral direita e apos-

. tau na ofensividade com três ata
cantes. O reforço foi derrubado na
área por Jean Pablo. Kléber fez lxO
aos 27minutos.

Foi pelo lado esquerdo desguar
necido que o Ituano chegou ao em
pate, no cruzamento de Malaquias
e arremate de WIlton, aos 44 mi
nutos. Porém, aos 8 minutos, Luan
cruzou para Dinei, sozinho, anotar
o segundo. Aos 15, num lance pare
cido, o mesmo cruzamento na área,
destavez paraKléberbalançar asre
des. OVerdão chegou ao quarto gol
no cruzamento deVítor para Tinga,
aos 44 do segundo tempo.

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 2a RODADA

Figueirense 4xO Joinville

• CAMPEONATO PAULISTA
• 2a RODADA
Grêmio Prudente lx2 Paulista

Botafogo-SP 2x2 Noroeste
.

Ituano lx4 Palmeiras

• CAMPEONATO CARIOCA
• la RODADA

Americano-RJ lxl Nova Iguaçu
Olaria lxO Madureira

Botafogo 2xl Duque de Caxias

Bangu Oxl Fluminense
Macaé 3xO Cabofriense

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 2a RODADA

Universidade 2xl Juventude

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 2a RODADA

Coritiba 3xl Paranavaí
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As condições de
instabilidade que causaram
os algamentos na noite
de quarta-feira devem
persistir até domingo.

Segundo
a meteorologis

ta Marilene de Lima, do
Centro de Informações
de Recursos Ambientais

e Hidrometeorologia (Ciram)
de Santa Catarina, a previsão é
de chuvas de 20mm até 70mm

no Vale do Itapocu, de curta

duração, entre 30 minutos e

três horas, nesta sexta e sába
do. No domingo,. a previsão é
bem menor, não ultrapassando
os 20 mm.

Devido ao grande volume
e à curta duração, aliados ao

solo já bastante úmido com

as chuvas de quarta-feira, a

tendência é de provocar novos

alagamentos e deslizamentos
em partes do Vale do Itajaí e do
litoral norte. O Ciram não nega
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,

ATE DOMINGO
Tempestades isoladas e de curta duração deixam a região em alerta

a possibilidade de temporais
localizados como o da madru

gada de ontem na região.
- O quadro deve ficar menos

intenso no sábado, com previ
são de pouca chuva, mas ainda
com risco de temporais durante
a madrugada. No domingo, com
a passagem de uma massa de ar

seco, as chuvas ficam menos in

tensas, e retornam as pancadas
no final das tardes.

A Defesa Civil montou um

abrigo, no pavilhão C do Parque
de Eventos, na rua Walter Mar

quardt, e está prestando apoio
logístico para a organização dos
locais nas comunidades de ris
co. Em caso de emergência, a

instrução é ligar para a Defesa
Civil, no 199, ou para os Bombei

ros, que estão de plantão para le
var as pessoas aos abrigos.

PREVISÃO DO TEMPO
f�/u � � V�/'�i (,:�,
�,,,,n �v � Hu,:),

W I/�;;� f'� I/i�,mlln,' 1/",) Ilbm"

Nebulosidade variável e
chuva isolada ao longo do
dia no litoral Norte, com
algumas aberturas de
sol. Nas demais áreas, sol
entre nuvens e pancadas
de chuva.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 24°C

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 29°C

SEGUNDA

MíN: 19°C
MÁX: 28°C

Pa!'L1i<1lm�.mte Nublado
Nublado

Wi./ff& 19.:m�.%�rp ('�m,U,Jt1 � �J�'/I,,)li

Finar de semana
\

deve ter mais chuvas
O padrão de pancadas deve

continuar nesta sexta-feira, se

guido de chuvas freqüentes du
rante o fim de semana. Porém,
até o momento, não há previsão
de outro temporal como o que
causou os alagamentos desta

madrugada.

EDUARDO MONTECINO

Condições que provocaram os alagamentos de quarta-feira podem se repetir na virada de sexta para sábado

TErV�PE "rUHJ;�,

Calor ameno no

litoral norte de SC
Contrariando as previsões anterio

res, a previsão atual para esta sexta - fei
ra é de temperaturas mais amenas no

. litoral norte e no vale do Itapocu, com
máximas por volta dos �5°C. No litoral
sul, e no final de semana, porém, tem
peraturas continuam elevadas.
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20 Publicidade

Promoções válidas até 21/0·1/2011. 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 PARAVElcULOS À PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.ouloelite.com.br GrupoAuto Elite 40 onos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto 'Elite
Uma relação de confiança.

4732746000
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