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Defesa Civil registrou que houve 300 pontos de deslizamento de terra somente em

Jaraguá e 120 mil pessoas afetadas pelas chuvas que se iniciaram na quarta-feira passada.
Dezesseis mil residências foram danificadas e 54 totalmente destruídas.
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Pequenos alojados no Parque de Eventos transformaram seus desejos em desenhos, ontem. Maioria,
como a Pequena Júlia dos Santos, 5 anos, rabiscou ostraços de uma nova morada.

Arte
não tem
idade

Femusckinho
reúne 130

jovens alunos
e muda vidas.

Páginas
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blush.
A revilla da ............. n.....'*='

Tempo melhora,
mas população
deve ficar atenta
Meteorologia avisa que a

.

estiagem de ontem não deve
se repetir hoje. Qualquer
volume de chuva pode
potencializar o perigo em
áreas de risco. Página 12

Relatório das
cheias chega hoje
a Florianópolis
Autoridades do Vale do

Itapocu devem entregar, em
mãos, a Raimundo Colombo,
o documento detalhando
os prejuízos causados pelas
chuvas. Págin,as 9 e 19

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Rômulo e Remo
os fundadores de Roma

1,5 milhão protestam
por eleições diretas

[

!�
I,

o mito de fundação da capital da Itália é
um tanto curioso: reza a lenda que a cidade
foi fundada pelos irmãos Rôrnulo e Remo,
descendentes do príncipe troiano Aeneas, e '

netos do rei Numitor. Os gêmeos, pouco após
o nascimento são alvo de repetidas tentativas
de assassinato por seumaligno tio avô, Amu
lius, usurpador do trono. Abandonados na

mata, osmeninos são amamentados poruma
loba, encontrados por um casal de pastores, e
na vida adulta, se mostram líderes carismáti
cos, atraindo uma legião de seguidores.

Ao saberem de sua verdadeira origem,
os irmãos depõem Amulius, reestabelecem
Numitor no trono de Alba Longa, e partem
para fundar uma nova cidade. Rómulo deci-.
de fazer a cidade na colina Palatina, e Remo
na colina Aventina. Nas disputas que se se

guem, Remo morre, e Rómulo batiza a cidade
de Roma, em homenagem a si próprio. Com
muitos homens, organiza saques e abduções
de mulheres nas cidades próximas, e é divini
zado como Quirinus, deus do povo romano.

O movimento Diretas Já atinge seu

ponto máximo no aniversário da cidade
de São Paulo, quando 1,5 milhão de ma

nifestantes se juntam no Vale do Anhan

gabaú, no centro da capital paulista, para
exigir eleições presidenciais diretas. En
tre as lideranças do movimento, estavam
Tancredo Neves (que viria a ser eleito pre
sidente, e falecer pouco depois), Pedro Si

mon, Orestes Quércia, e os ex-presidentes
Luiz Inácio "Lula" da Silva e Fernando

Henrique Cardoso.
O movimento pelas diretas começou

em 1983, incentivado pelo senador Te
otônio Vilela, que sugeriu o movimento
no programa Canal Livre, da TV Bandei
rantes. A primeira manifestação ocorreu

em 31 de março de 1983, no município
pernambucano de Abreu e Lima, organi
zada pormembros do PMDB, seguida por
Goiânia, em 15 de junho, e Curitiba, em
novembro.

O movimento ganha força no final
do ano, com a crise econômica, que leva
a uma inflação de 239%, profunda re

cessão e aumento no desemprego. Con
tando com a participação de entidades

sindicais, representantes de movimentos

políticos, e dissidentes do PDS (ex-Arena,
o partido de situação), a repressão con

tra os movimentos pró-diretas aumenta,
baixando ainda mais a popularidade do

regimemilitar.
Na manifestação em Anhangabaú,

a frustração com o governo dos quartéis
havia atingido tal ponto, que militares de
baixo escalão, já.pressionando o governo,
beiraram participar dos protestos.

I
a

lIA loba capitolina", representação da loba que
amamentou os heróis fundadores de Roma

PELO MUNDO
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Prêmios Emmy
Realizada no Hollywood Athletic

Club a primeira cerimônia de entrega
dos Emmy Awards, um dos mais im

portantes prêmios da televisão ame

ricana. Batizados em homenagem aos

tubos de imagem usados nos estúdios
de tv na época, apelidados de Immy, a
primeira vencedora foi a ventriloquista
ShirleyDinsdale, vulgo Iudy Splinters.

"'� 'i'

AICapone
Morre em decorrência da sífilis o

gangster e traficante de bebidas Al

phonsus Gabriel HAl" Capone, consi
derado o maior criminoso americano
do período da lei seca. Capone, cor{de
nado em 1931 a 11 anos de prisão por
sonegação de impostos, estava há oito
anos em liberdade, concedida em fun

ção de seu estado de saúde.

1

Fundacão da USP
�

Inaugurada no dia 25 de janeiro
de 1934 a Universidade de São Pau

lo, o maior complexo universitário
do Brasil, com 11 campi. Atualmente
oferece 229 cursos de graduação, em
três grandes áreas. Em 2010, a USP
esteve perto de entrar para a lista das
200 melhores universidades do Ti
mes Higher Education.
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Pedal iantePlantacão de Maconha
�

. Aeronave movida a pedais construída em 1936

por Enea Bossi eVittorio Bonomi, o pedaliante
é disputado como sendo a primeira máquina
voadora movida a força humana. Pilotada por
Emilio Casco, de excepcional proeza física, seria
inútil para pessoas comuns.

Na edição de 27 de janeiro de 1979,
o jornal O Correio do Povo trazia
a notícia da descoberta de uma

plantação de maconha em

Braço do Sul, no município
de Schroeder. A plantação
estava nas terras do técnico.

tipográfico SiegfriedWeiss.
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PONTO DE VISTA

o controle social silencioso

o uso da
violência
oficial

dificilmente
se torna
visível.

O
controle social faz referência aos meios usa
dos por uma sociedade para enquadrar seus
membros dentro dos parâmetros de um

determinado comportamento instituciona
lizado. A forma maior de controle social é a vio
lência física, a ser aplicada como argumento final

quando os recursos de outro tipo se esgotam. Nos
países ocidentais, onde "prevalecem certas normas

de submissão voluntária às leis, o uso da violência
oficial dificilmente se torna visível. O importante é

que todos, por consenso geral saibam que ela exis
te, e.se por alguma razão talmeio de coerção falhar,
essa mesma violência pode ser usada
oficial e legalmente contra eles. Com

preendendo assim o uso da violência
como mecanismo de controle social,
poder-se-ia entender outros meios
subviolentos que usam processos de

intimidação de origem político e legal,
principalmente aqueles que utilizam
a coerção econômica para ameaçar
o próprio sustento ou (li obtenção de

vantagens sociais. Entretanto, não

apenas "osmeios econômicos" de con
trole social são eficientes para manter
a ordem, senão que também existem outros me

canismos muito potentes e sutis que podem ser

aplicados ao suposto transgressor em termos de

persuasão, de ridicularização, difamação ou opró
brio. Sabe-se, por experiência, que quando existem
discussões em grupo durante um longo período,
os indivíduos modificam suas opiniões originais,
ajustando-as à norma grupal, como forma de es

tabelecer um consenso com aquelas sedimentadas
pelo grupo. Muitas pessoas já sentiram o horror
eletrizante de cair no ridículo em alguma situação
social, ou serem criminalizadas perante a comuni
dade. A difamação tem uma eficácia avassaladora
em comunidades conservadoras, na qual as pesso
as estruturam suas vidas em função da visibilidade
de seu status e na possibilidade da perda de seu pa
pel social. Tanto o ridículo como a difamação pode
ser manipulada por qualquer indivíduo que tenha
fácil acesso aos canais da trama social, podendo as

sim efetivar o mecanismo institucional de punição,

sem provocar amínima suspeita de tê -e lo cometido
através de um ato ilegal. Quando se fala de "insti

tuição" referimos-no a um complexo específico
de ações sociais. Isso sugere que as leis, as classes
sociais, a educação e as religiões sejam instituições
reguladoras, pelas quais a conduta humana é pa
dronizada e direcionada para comportamentos
considerados desejáveis pela sociedade, e que são

organizados e colocados em prática de forma tão
sutil que o indivíduo aceita-os como verdadeiros e

sem questionamentos.
Pode-se observar que a canalização de deter

minados tipos de comportamentos
traz consigo a idéia de que a socieda
de não passa de uma gigantesca pri
são, no qual os fatos sociais "são coi
sas" segundo a afirmação do cientista
social Emile Durkheim, "possuidoras
de uma existência objetiva externa a

nós". A sociedade, como fato externo

à consciência individual, manifesta

se, sobretudo, na forma de coerção.
As instituições moldam a conduta
dos indivíduos e suas ações. Serão re

compensados enquanto se limitem
a representar seus papéis. Se saírem fora deles, a
sociedade pune-os com vastos meios de controle
e coerção. As sanções da sociedade são capazes,
em todo momento, de condená-los ao opróbrio,
de expô-los ao ridículo, de privá-los do sustento ou
da liberdade. Percebe-se com isso, que a dignidade
humana é uma questão de permissão social. A lei e
a moralidade da sociedade podem apresentar mi
lhares de justificativas para cada uma dessas ações,
e amaioria das pessoas aprovará sem condicionan
tes a sua aplicação como castigo pelo "desvio". Nes
se caso, o ser humano pouco vale como biografia
individual. Apenas a sociedade, como entidade his
tórica, tem as atribuições de homologar o "repertó
rio de papéis" que esse indivíduo deve cumprir. A
submissão total a esses padrões de comportamen
to, dificilmente perturbará o funcionamento da so
ciedade que, sem contratempos, poderá continuar
disfarçando as possíveis falhas do modelo social

vigente, muito conveniente para alguns poucos.
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Culto de comemoracão
�

pela Previdência
A comunidade está sendo convidada

para o Culto Ecumênico que será reali-
zado em comemoração pelo dia do apo
sentado e pelo aniversário da Previdência
Social.

Os interessados podem comparecer
à Agência da Previdência em Jaraguá do

Sul, que fica na Avenida Getúlio Vargas,
número 500, no Centro. O culto está mar
cado para as 15h30 de hoje.
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Disseminadores externos
têm curso este mês

ACTs estão sendo
chamados em Jaraguá
Começou ontem e continua até o dia

28 de janeiro a chamada dos professores
classificados no processo seletivo de ACTs
(Contratados em Caráter Temporário).

O contratado deve assumir suas fun

ções no prazo de até 24 horas, prorrogá
veis por mais 24, a partir do momento

de escolha da vaga. A segunda chamada
acontece entre os dias 14 e 18 de feverei
ro. Informações: www.sed.sc.gov.br.
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"Aposentadoria,
onde investir"

Em parceria com o INSS, o governo mu
nicipal de Guaramirim realiza nos dias 26 e

27 de janeiro o I Curso para Disseminado
res Externos das Informações Previdenciá
rias. As aulas serão ministradas na Câmara
de Vereadores do município, capacitando
cerca de 20 funcionários da Secretaria Mu

nicipal de Desenvolvimento Social para
disseminar informações sobre 0S serviços
públicos e benefícios do órgão.

Amanhã, às 19h, a Acijs promove uma

palestra gratuita intitulada "Aposentadoria,
onde investir". A intenção é disseminar a
cultura financeira, ensinando os partici
pantes a analisar e entender os investimen
tos disponíveis no mercado, respeitando
o perfil de cada investidor. O evento, que
ocorre no Centro Empresarial, é gratuito a

associadas, e custa R$ 15 aos demais inte
ressados, Informações:47 3275-7017..
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OJ TO PODEM SOF ER ATRASOS

Recon ção émeta do Executivo
Convênio de R$ 15 milhões deve ser liberado esta semana mas parte vai para obras emergenciais

FOTOS EDUARDO MONTECINO

J�AAüVJil��ootttl�

JARAGUÁ DO SUL

Depois de um mês de
férias, os servidores
municipais de Jaraguã do
Sul voltaram aos trabalhos
ontem, com a pauta
tomada pelas enxurradas
da última semana.

No
início da manhã, a pre

feita Cecília Konell recep
cionou os funcionários
e fez um breve discurso,

solicitando o empenho de todos

principalmente no atendimento
às pessoasatingidas. Referindo-se
às enxurradas da semana passada,
Cecília afirmou que esta foi a pior
dos últimos anos e informou que,
inclusive,muitos servidoresmuni
cipais integram as estatísticas dos

afetados, que ultrapassam 120 mil '

pessoas. "Peço que tenham a com

preensão para o que está aconte

cendo, pois o povo de Iaraguá do
Sul precisa de nós. Tenho certeza

que vamos recuperar a cidade,
porque perdas materiais a gente
recupera", discursou.

Depois disso, a prefeita e o se

cretariado se reuniram para avaliar
a situação e na parte da tarde par
ticiparam de uma coletiva de im

prensa para esclarecer os números
relacionados à enchente. Mesmo

que ainda não se tenha chegado à
cifra exata, o prejuízo certamente

ultrapassa os R$ 20 milhões, o que
pode atrasar alguns dos projetos
que deveriam ser colocados em an

damento já no próximo mês.

,
'

Segundo o secretário de Admi

nistração, Olívio Beltrão, nesta ou

na próxima semana deve entrar na
conta do município os R$ 15 mi
lhões do convênio firmado com o

Badesc no ano passado, e qúe se

riam investidos na abertura de pon
tes, pavimentação e recapeamento
de vias. "Com certeza, aprioridade é
atender as pessoas e depois recons
truir o que foi destruído. No nosso

planejamento 2011 seria marcado

por grandes obras. Agora vamos ter
que avaliar, certamente um pouco
desse recurso será utilizado na re

construção", avisou.

UNo nosso planejamento
2011 seria marcado por
grandes obras. Agora
vamos ter que avaliar,
certamente um pouco
desse recurso será

, utilizado na reconstrução".
OI,.(V'Q BELTRAo

,

No setor de Habitação, uma das
metas agora é a aprovação do proje
to que cria o AuxílioAluguel, como
aconteceu na tragédia de 2008,
que' será enviado em regime de

urgência para votação na Câmara
de Vereadores. Sobre a liberação
do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço), o governo fe
deral ainda precisa definir a quan
tia que será liberada, já os laudos
necessários são de responsabilida
de da Defesa Civil, que deve iniciar
este trabalho na semana que vem.

• Patricia Moraes
patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

I

Cecília Konell
(O) concedeu
entrevista
coletiva e

apresentou um

relatório sobre
a destruição
que a chuva
causou na

cidade
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Segundo secretário Olívio Beltrão, infraestrutura demandará grandes recursos da administração em 2011

·Ter disponibilidade para início imediato

Experlênoa de 2 anos em residência (desejável)
·Oferecemos salário acima da média e benefícios

como vale transporte e alimentação
Interessadas deverão entrar em contato

através do telefone (47) 9973-1889 com Daniela
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FalTa das pensões em. se
oEstado paga pensão vitalícia
a oito ex-governadores e quatro
viúvas, totalizandoR$ 3,1 milhões
despendidos anualmente. No
país, são 127 aquinhoados, que
consomem R$ 30,5milhões
anuais, valor que poderia ser
usado para construir 800 casas

populares, porexemplo.
A Constituição de 1988 vedou
o privilégio, mas, além de
Santa Catarina, nosEstados do
Amazonas,Maranhão,Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná,
Rondônia, Rio Grande do Sul
e Sergipe, houvemanobras
nasAssembleias Legislativas,
que aprovaram leis estaduais

garantindo a bolada aos ex
mandatários. Mesmo àqueles que
governaram apenas alguns meses,
como LeonelPavan.
A OAB nacional iniciou uma
cruzada para conter este
verdadeiro disparate e vai entrar
com ações no STPpara extinguir

os beneficios. Espera-se que o
primeiro caso julgado possa valer
como um súmula vinculante;
anulando os demais.
A OAB doEstado ainda não se

posicionou. Parece estar em cima
do muro. Tem um relacionamento
estreito com o universo político da
Capital e todo ano pressiona pela
liberação demilhões dos cofres
estaduais relativos àDefensoria
Dativa (algo que deveria ser
obrigação do Executivo, diga-se).
Talvez daí, a cautela.
Já a seccional de Iaraguâ; segundo
seu presidente, RafaelRocha
Lopes, tem reunião de diretoria
amanhã.A pensão aos ex
governadores é um dos assuntos
em pauta. Mas Lopes adianta
que não vê motivos para não

seguir a orientação da nacional. E
invoca o princípio da moralidade
pública como um dos argumentos
mais sólidos a favor da extinção
das regalias ad aeternum.

Trio
Ex-prefeitoMoacirBertoldi trabalha firme nos bastidores do
PMDB eem suas iniciativas sociais,para sero candidato do
partido em 2012.DeputadoCarlos Chiodini admite que éum
bomnome,Outrosdoispeemedebistasem condições:
opróprioChiodini eo empresárioAntídio LuneUi.

A tragédia poderia ser maior
Apesar das enxurradas terem deixado um rastro de prejuízo e tristeza,
o trabalho realizado pela Defesa Civil tem sido alvo de elogios. Durante
coletiva de imprensa realizada ontem com a prefeita Cecília Konell e
alguns secretários, foi dito que omunicípio só não teve mortos (a única
ocorrência foi de um homem vítima de um raio), porque as famílias
foram retiradas das áreas de risco com antecedência. Para comprovar a

tese, os númerosmostram que foram contabilizadosmais de 300 pontos
de deslizamento desde aúltima quarta-feira � emmuitos desses locais só
não aconteceu uma tragédiaporque as casas já tinham sido evacuadas.
A resposta dada durante o desastre ambiental também tem semostrado
eficiente e emparte isso se deve ao Plano de Emergência, lançado no
ano passado e que conta com a participação de voluntários, Jeep Club,
Bombeiros, PolíciaMilitar e outras entidades. Mas, passada a situação
de emergência, um dos grandes desafios será na área deHabitação, já
que é preciso encontrarum local seguro para os atingidos viverem. E
sem umapolíticahabitacional eficiente, esse panorama dificilmente
serámodificado. Além de impedir que novas construções irregulares
surjam, é preciso resolver o problema de quem já enfrenta a situação.

SODcliageDl__...

EuronttocasualentteDieterJanssen eCacáPavanello,
domingo,emJaraguá,deixou claroqueoDEM estáaberto a
conversar com todos08partidos..ComoPp,seriamaisdo que
natund,atépelocontextoestadualehistórico. Jábáquem
aaeditequeoDEMentranaJistadospartidos que podem
cederevice ao P'� umavez queCedlia KOneD tem dito que

'

não,pretendebuscara reeleição.
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FOTOS DIVULGAÇÃO
"

,."

DESTRUlÇAO
IMPRESSIONA COLOMBO

f

emadorRaimundO.Çôlombo ficou trê , Qutem, o govemadonseOOiuparaMirimDOGe, onde
as e meia em Jaraguá do Sul, sábado. 'o quadro também é crítico.
18h às 21h30inin. Acompanhado' Ivo Konell relata que o governador teve tran-

Geraldo Althoff e Antônio Gavazzoni quilidade para andar na cidade sem ser hostilíza-
e ciceroneado por Cecília e Ivo Konell, ele se ím- do. (IA comunidade de Jaraguá do Sul está de para
pressionou com o que viu. Conversou com osmo- béns, pela solidariedade e trabalho para ajudar",
radares e pediu agilidade na liberação de recursos destacou. Na foto, em.primeiro plano, o g()verna-
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'OriadQslug?:t ór Eecília e IvoK0tlenfcm�vetsando cO.t'
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,de Jipe, tamah s �tihgidos. Res��ie-se qüe é

algo hlé .

na

a dificuldade de locomoção.�situação de Iaraguãs . região. No mínimo, uma demonstração de sensí
é considerada a mais delicada pela Defesa Civil. bilidade da parte do governador.

Parceria
Além da cobertura especial que O Correio do Povo vem fazendo sobre
as chuvas que atingirammilhares de pessoas, na edição impressa e pelo
site, o jornal cedeu, ontem, seu arquivo de fotos para aPrefeitura. As

imagens vão ilustrar um dossiê a ser apresentado aos governos, para
que liberem verbas emergenciais a Jaraguá e região.

PINGA-FOGO
ESPERAImO •DeputadaAngela
Albino e vereador Jean Leutprecht
aguardampelos pareceres-jurídicos

da Câmara de Jaraguá e da
Assembleia Legislativa, para saber
se ele pode assumir a coordenação
regional domandato deAngela.

ESTRm'ÉGIA •Está praticamente
definida composição das 36

SDRs. Mas o anúncio só será feito

depois da eleição à presidência da
Assembleia, dia Iode fevereiro.

ELOGIO •Uma das voluntárias

que tem dado atenção a crianças
desabrigadas no Parque de Eventos

registrou: comida excelente,
mobilização e calor humano.
Parabéns às autoridades e
voluntários envolvidos.

PRESSÃO • É grande a
movimentação de algumas figuras
da cidade para garantir espaço nessa
nova leva de nomeações prevista

para omês que vem.

'" A chuva atingiu pessoas humildes,
abastadas, empresários,
servidores públicos e autoridades,
Não poupou ninguém. Na foto, o
vereadorAdernarWinter coloc

, amão�amassa. para limpara"
I ,,_,oh , ,

frente de sua casa.

Alfinetada
Em contato com o colunista,
Ivo Konell não poupou alguns
políticos. "Onde estava o senador
(Paulo Bauer) nosmomentos
difíceis. E os vereadores, com
exceção de uns dois ou três?" O

ex-prefeito não digere a ideia de

que Bauer teria a prerrogativa de
indicar o secretário regional.

Aval
Os Konell também conversaram

comRaimundo Colombo sobre a

SDR. Segundo Ivo, o DEM não está
reivindicando a pasta, mas não abre
mão de participar do processo de
escolha. "Nenhum desses nomes
colocados vai ser o secretário.
Temos nomes dentro do PSDB e

do PMDB. O nome vai ter que ter o
aval daprefeita", garante ele.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

DO LEITOR

Será Que é de religião Que
a humanidade precisa?

Aproveito
o gancho da

página Variedades, na

edição do dia 21 de ja
neiro, na muito bem

apresentada cronica, intitulada
Está Escrito, para fazer uma

pergunta: será que
é de religião que a

humanidade real
mente precisa?

Se for, . então

faço outra pergun
ta: qual delas?

Já que temos

tantas e com gran
de variedade de

leis, todas atribuí
das à vontade 'Di-

perdão do que perdoar, é mais fá
cil ignorar do que ajudar, é mais
fácil destruir do que construir.

Agora, se ao invés de atrelar
mos nossas vidas a uma ou outra

religião praticarmos o amor, a

paz, a compreen
são, a humanidade,
a solidariedade e o

respeito aos nossos

irmãos. Se procu
rássemos crescer

a cada dia, evoluir
nosso espírito, ha
veria necessidade
de tantas leis atri
buídas a Deus? E se,
ao invés de dogmas, ..

tivéssemos explicações?
Deus é bom e justo - bom por

mostrar-nos o caminho e justo
porque nos deu o livre-arbítrio
afim de que o sigamos ou não, de
termos a oportunidade de evoluir
ou não e de dar-nos a oportunida
de de assumir as conseqüências.

E agora, qual religião escolhe
rei? Se não o fizer, serei considera
do um ateu. Estou diante de um
armário onde terei que optar por
uma ou outra roupa (e bonita),
para não sair de casa nu e cego.

"
Então, que
façam suas

escolhas e, pelo
visto, a grande
maioria já fez.
o fanatismo
contribui?

"
vina, sejam elas para matar ou

discriminar ou ferir ou destruir,
influenciar ou fazer política, co
brar um valor de seus fieis por re
zas e salvação, e por aí vai. Então,
que façam suas escolhas e, pelo
visto, a grande maioria já fez.

O fanatismo contribui com a

evolução da humanidade? A re

ligião de um é melhor que a de
outro? É uma competição?

A discórdia, a guerra, o indivi
dualismo e o poder são osmaiores
vencedores nesta competição.

É mais fácil irmos à igreja
uma vez por semana para pedir Dalton LuisRubini, analista de sistemas

EDITORIAL

www.ocorreiodopovo.com.br
H

á duas semanas, o site de O Correio do
Povo ganhou novo dinamismo. Além
de permitir a leitura da edição impres
sa, também passou a divulgar notícias,

notas e fotos de assuntos que necessariamente
não são tratados no dia a dia da versão de pa
pel. O foco principal do on line tem sido o servi

ço aos leitores. As mudanças coincidiram com a

chegada da temporada de chuvas e estragos no
Vale do Itapocu. Oportunidade na qual a equipe
do jornal pôde perceber a importância e a nova

dimensão do site. Na sexta-feira, nadamenos do
que 10 mil acessos foram registrados, a grande
maioria buscando, e encontrando, informações
atualizadas sobre a dramática situação regional.
No sábado, o número chegou a 12 mil. Recorde

absoluto, afirmação que vale também para a in

teração com a comunidade. Foram centenas de

e-rnails, fotos e informações enviadas pelo pú
blico, sempre com intuito de sensibilizar, alertar
e auxiliar nos momentos mais difíceis.

Pelo site, a população pôde acompanhar in
formações atualizadas sobre o estado das rodo
vias, o abastecimento de água e energia, pontos
mais críticos, além de orientações para quem
mora em áreas de risco, Daqui em diante, este
vai ser o tom do endereço eletrônico de O Cor-

.

reio do povo. Sempre contando com as informa

ções, sugestões e críticas dos internautas. O jor
nal também pode ser acompanhado pelo twítter
pelo @ocorreiodopovo. Conecte-se e nos ajude a

prestar um serviço cada vez melhor.

DO LEITOR

Previdência Social: 88 anos

Esta é a data em

que se comemora

o aniversário
da Previdência
Social e o Dia do

Aposentado.

Ontem,
a Lei Eloy Chaves (Decreto n°

4.682), um marco na consolidação dos
sistema previdenciário brasileiro, com

pletou 88 anos. Esta é a data em que se

comemora o aniversário da Previdêneía Social e
o Dia do Aposentado. �'

O Decreto instituiu a Caixa ;:

de Aposentadorias e Pensões

para empregados de empresas
ferroviárias e nos anos seguintes
permitiu que outras empresas
passassem a assegurar aos seus

empregados os benefícios da
Previdência Social.

Nos últimos 88 anos, a evo

lução da Previdência Social é

percebida pela melhoria nos

sistemas de concessão de bene
fícios, facilidade de acesso com a

criação de canais remotos de atendimento onde
se pode obter informações, tirar dúvidas, fazer
agendamentos de atendimento, (Central 135 e

Internet www.previdencia.gov.br). a moderni

zação e transparência dos procedimentos com

a criação da Ouvidoria, desburocratização no

reconhecimento de direitos dos segurados e in
clusão da proteção aos empreendedores indivi
duais, entre vários outros.

Hoje, a Previdência Social brasileira é reconhe
cida como um dos maiores distribuidores de renda

do país. Em mais da metade dos

municípios brasileiros, o total dos
benefícios pagos pela Previdência
é superior ao do Fundo de Partici

pação dos Municípios. Hoje, são
mantidos 27.774.666 benefícios,
dos quais 4.898.007 estão na região
Sul. Em dezembro, o valor pago foi
superior a R$ 19,5 bilhões.

Em Jaraguá do Sul, a Agência
da Previdência Social atende os

municípios de Iaraguá do Sul ,

Guaramirim, Schroeder, Coru-

pá e Massaranduba e mantém
35.025 benefícios. São realizados diariamente
135 agendamentos e, emmédia, 215 atendimen
tos espontâneos.

"

Nilza Helena da Silva Vilhena
Téc. Do SeguroSocial-Matr. 1110214
APSJaraguá doSul- se - 20024020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, a comissão organizadora paramontagem da entidadeAssociação
de Reabilitação, Equoterapia e Saúde, convoca a comunidade interessada a participar
da assembléia de constituição, que ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2011, às 19:30
horas, à rua Carlos Hardt, n." 686,Água Verde, município de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, para deliberação dos seguintes assuntos;
1 - apresentação da comissão organizadora,
2 - aprovação do estatuto,
3 - eleição do grupo gestor,
4 - demais assuntos.

Jaraguá do Sul(SC), 23 de janeiro de 2011
A comissão organizadora

And ressa Titz
Paula Monteiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
Perdi tudo: móveis,

roupas e até documentos.
A única coisa que eu
tenho agora são meus
filhos e não sei para
aonde ir com eles.

SANTINA DOS SANTOS, 49 ANOS

(:� r,1 1/1i/l�1

Famílias queperderam
tudo voltam a so

"Mais de 70 vítimas das enchentes seguem abrigadas no Parque de Eventos
JARAGUÁ DO SUL

Uma casa, uma árvore e o sol
brilhando entre as nuvens. A
pequena Julia dos Santos, 5
anos, encontra na folha de
papel em branco e nos lápis de
cor espaço
para criar e sonhar.

Mas
o cenário que amenina de

senha e colore é bem diferente
da realidade que ela e a família
enfrentam. Iulia, a mãe, o pai,

e três irmãos, entre eles, Isadora, de ape
nas 24 dias, estão abrigados no pavilhão
B, do Parque Municipal de Eventos, já
que a casa onde moravam na Rua Ma-

. rina Frutuoso, no Centro, foi atingida
pelas fortes chuvas. 'Alagou tudo e a

DefesaCivil interditou nossa casa. Está
vamos dormindo e os vizinhos vieram
nos acordar quando a água já estava

subindo. Tivemos que sair correndo,
pulando a janela com as crianças. A casa

era alugada e agora não seipara aonde ir",
conta a dona de casa Camila dos Santos,
de 20 anos, mãe de Iulia, enquanto veste

e amamenta a pequena Isadora.
Assim como ela, outras cerca de 70

pessoas dividiam o espaço do pavilhão
namanhã de ontem. Este número che

gou a 94 na noite da última sexta - fei
ra. Entre os desabrigados, histórias em
comuns e relatos de quem busca forças
para se reerguer. "Perdi tudo: móveis,
roupas e até documentos. A única coi
sa que eu tenho agora são meus filhos e

não sei pata aonde ir com eles. Nada so
brou", desabafa a dona de casa Santina
dos Santos, 49 anos, que teve a casa onde
morava com o esposo e quatro filhos

atingida pelas chuvas, no bairro Estrada
Nova. "Queria sair logo daqui. Estou ago
niado. Pretendemos arranjar outra casa",
comenta o vizinho de Santina, JoséCubis,
48 anos, que também ficou desabrigado.

FAMÍLIAS RECEBEM
-

ABRIGO E ALIMENTAÇAO
No local, as famílias contam com

três refeições diárias - além de café,
suco e bolacha- roupas e material de

higiene pessoal. Também têm acesso a

banho e colchões adquiridos pela Pre
feitura. Recreações e brincadeiras são

realizadas pelos servidores da Funda

ção Cultural com as crianças do abrigo.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

A pequena Isadora, de apenas 24 dias, é uma das crianças abrigadas no pavilhão do Parque de Eventos, em Jaraguá do Sul

,
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SOLIDARIEDADE COMEÇA A TRANSFORMARVIDAS:

Arena é ponto de coleta das doacões
.

�

cas nas casas dos atingidos
para avaliar a necessidade de
cada família.

Após a tragédia, a solida
riedade. A cidade já se mo

biliza para ajudar as famílias
afetadas pelas chuvas. De
acordo com a secretária mu

nicipal de Assistência Social,
Edimara de Souza, a priori
dade neste momento está
em atender às necessidades
básicas das pessoas. "0 foco
é dar abrigo, alimentação,'
água, roupas e tudo que elas

precisarem de imediato",
afirma.

O abrigo provisório fun
ciona no Parque Municipal
de Eventos, no bairro Barra
do Rio Molha e atende as fa
mílias que não podem voltar

para suas casas. Já as doa

ções estão sendo concentra

das naArena Iaraguã (veja no
quadro). Voluntários ajudam
na triagem e distribuição dos
donativos. E assistentes so

ciais realizam visitas técni-

Nos próximos dias, uma
equipe deve avaliar a situ

ação das residências para
liberar a volta às casas ou

encaminhar as vítimas para
o auxílio aluguel. O benefício
e os critérios para sua libera

ção estão sendo discutidos
e serão providenciados em

breve. A Prefeitura também
estuda a viabilidade de li
berar o FGTS (Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço)
aos afetados.

. Veja, ao lado, como aju
dar as vítimas das enchentes:

Xampu
• Produtos de limpeza
Detergente

.

Sabão em pedra
Rodo
Sabão em RÓ
Água sani

' .

I::sponja
Vassoura
Saco de lixo

• Cama e banho
Toalhas de banho e rosto (novos)
Roupa de cama para solteiro e casa.I (novos)

• Onde doar?

11,1�I
I
I
I

II! 1

�
I
,I
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INFRAESTRU U

Trânsito nas rodovias estaduais e
federais começaa se normalízar
Confira o mapa completo sobre a situação das estradas que cortam o Estado e a região
CORUPÁ

Aos poucos o trânsito volta a fluir
nas rodovias federais e estaduais.
O Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes)
liberou, ontem, o tráfego na 8R-280.

s quilômetros 90 a 97, entre Jaraguá do Sul
e Corupá, ficaram interditados por causa
das últimas chuvas fortes. O Dnit demons-

...� trou agilidade para liberar as pistas. Ainda
na BR-280, o acesso pela ponte do Rio Pedra de
Amolar, no quilômetro 79, foi restabelecido com
a conclusão dos trabalhos de recomposição do
aterro na cabeceira da passarela.

Em Araquati, no quilômetro 29,2, os traba
lhos estão centrados em recuperar a pista e o

acostamento. "Está sendo executado aterro em

rocha e pavimento para liberação do tráfego ain
da nesta segunda-feira", informou o assessor de

comunicação do Dnit de Florianópolis, Breno
Maestri.

À frente, no quilômetro 29,7, próximo à ca

beceira da ponte sobre o Rio Parati, um bueiro

triplo em concreto está sendo construído, com
previsão para ser concluído hoje, até o meio dia.
Nesses dois locais há desvio por via municipal
para veículos pequenos, e os carros com cargas
pesadas devem aguardar a abertura do tráfego
na rodovia federal para seguirem no trecho.

Nomunicípio dePalhoça, aBR-I0l, no Morro
dos Cavalos, recebe monitoramento permanen
te da equipe técnica do Dnit. Os operários ficam
com equipamentos de prontidão para atuação
emergencial.

Na noite de sábado, a rodovia foi interditada
na localidade na altura do km 232, devido a um

deslizamento .de terra. "Em 15 horas de trabalhos
contínuos foram removidos 800 m" de material,
liberando o tráfego nas duas faixas por volta das
13 horas de domingo".

Segundo informações da Polícia Rodoviária Fe
deral, um alagamento no quilometro 4 da rodovia,
em São Francisco do Sul, provocou a interdição
de parte do trevo que dá acesso à estrada estadual

.

para Enseada.
EmBarraVelha, no quilômetro 27,5, a cabeceira

de uma ponte rompeu e o trânsito está totalmente
interditado nos dois sentidos da rodovia; a mesma
coisa acontece no quilômetro 29,1. Os condutores
devem desviar por Salinas e acessar o quilômetro
80 da BR-I01. Por enquanto, não há previsão para
abrir os acessos.

O trecho entre os quilômetros 29 e 34 da SC-
416, entre Jaraguá do Sul e Pomorode, permanece
interrompido desde sexta-feira à noite. O Deinfra

(Departamento Estadual de Infraestrutura) ainda
não sabe quando o tráfego será liberado.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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Condutores devem redobrar a atenção no trânsito pelas rodovias federais e estaduais por causa das quedas de barreiras sobre as pistas

Palhoça - acesso liberado no Morro dos Cavalós
• Araquari - no km 29,2, trabalhos são realizados para
recuperar acostamento e pista; no km 29,7, estão executando
um bueiro triplo em concreto. Nos dois locais há desvio por

, via municipal para veículos pequenos. Veículos de carga
evern aguardar a abertura do tráfego na rodovia federal para ,

uirem no trecho. '

't' 'I,

• 50-301
• São Bento do Sul - entre o km 139,6 e o km 139,7, pista
cedeu. Tráfego é normal, CWQ Qequeno desvio lateral.

,i.": . F"
.

'_"

fl� 1
'

li 50":
• Caça(tor.- km 174,5 ao km 174!52, rodovia cedeu. E preciso
trafegar com atenção redobrada.•Águas Mornas - trânsito normalizado no km 36. Na noite do

úfttrno sábado o escorregamento de terra impediu o tráfego
no município. Durante a madrugada o material foi removido,
restabelecendo o trânsito normal.

'�:i"'� i!iI(Ill�'
Il

•.Jaraguá do Sul e Pomerode - trecho entre os- km 29 e 34
"

,

continua interrompido São João do Itaperiu -

• Entre Blumenau e,Massaranduba - tem pontos com quedas
de barreiras, mas trânsito fica aberto

Trecho liberado
Trecho parcialmente liberado ou com desvios
Trecho Interrompido
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Cidades ainda sofrem os efeitos da chuvarada, que voltou a preocupar no doming6, quando o Centro de Guaramirim alagou novamente; agricultores também foram atingidos

I �;E IN E

Municípios

FOTOS EDUARDO MONTECINO

fF (:1h,I/f'IH '111!�f :�

emas contas
DIVULGAÇÃO

Números serão apresentados para o governador Raimundo Colombo hoje, afirma Tironi
REGIÃO

As Prefeituras dos cinco
municípios da região
trabalham para numerar

e identificar o que a chuva
forte destruiu em menos

de uma semana.

os
relatórios serão entre

gues para o governo do
Estado, hoje à tarde. Con
forme Lia Tironi, secretá-

,rio interino da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional) ,

de Jaraguá do Sul, Raimundo Co
lombo levará os dados para o Mi
nistério da Integração, numa via
gem programada para Brasília,
nesta quarta-feira. O objetivo é

angariar recursos para recuperar
o que sobrou depois dos estragos
provocados pelas enxurradas em
Santa Catarina.

O prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, afirma que,
além do decreto de situação de

emergência, o levantamento dos

estragos facilitará a soma dos

prejuízos e a captação de recur

sos, dos governos federais e es

taduais. Até agora, 400 famílias
tiveram alguma perda por causa
da chuva. "Os prejuízos, princi
palmente, na agricultura são in
calculáveis. Ainda tem arrozais

debaixo da água".
No município, a comunida

de do Tibagi está sem energia
elétrica, pois faz parte da rede
de fornecimento de Blumenau e

Massaranduba, onde a destrui
ção foi maior. E, há outras loca
lidades, principalmente as mais
distantes da área central, com

abastecimento de água precário.
Na noite de domingo, o Centro,
novamente, ficou embaixo da

água. "No ano passado fizemos
um trabalho de prevenção para
não acontecer mais alagamen
tos. Com a limpeza das tubula
ções' �s problemas foram me

nores", avalia. O prefeito acredita

que em dois meses a cidade deve
estar recuperada.

SEM ÁGUA
Em Schroeder, a popula

ção permanece sem água desde

quinta-feira. A chuva que não dá

trégua impossibilita a normaliza

ção da captação, abastecimento
e tratamento das águas. Segun
do o secretário de Obras, Leo
nor Jacob, os serviços podem ser

normalizados em 24 horas. Até
ontem à tarde, a Prefeitura havia
contado 30 famílias desabriga
das, mais de 50 áreas de risco, três
pontes destruídas e cinco passa
relas parcialmente comprometi
das. Mais de R$ 3 milhões serão

. necessários para consertar o que
a chuva destruiu, num prazo pre
visto de seis meses.

O prefeito de. Corupá, Luiz
Carlos Tamanini, também espera
ajuda do Estado e do governo fe
deral. De acordo com ele, há bas
tante dificuldade para levantar
os destroços, porque as chuvas
não cessam. Domingo, o Rio Novo,
próximo da rota das cachoeiras,
foi o bairro mais atingido pelas en
xurradas' registrando deslizamen
tos de, terra, alagamentos de ruas

e casas. "Em uma hora o nível do
Rio Humboldt subiu 4,5 metros".
"São muitos pontos atingidos, não
sabemos o que fazer primeiro".

Os prejuízos,
principalmente,
na agricultura,

são incalculáveis.
Ainda tem arrozais
debaixo da água.

NILSON.BYLAARDT

."
Em Massaranduba, o prefeito

Mário Fernando Reinke passou
o dia circulando pelo município
para ajudar no levantamento dos

estragos.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Morador de Guaramirim registra enchente na área central da cidade
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10 Especial

Aulas do
Femusckinho

começaram
ontem.

Atividades
misturam
diversão e

música de
gente grande

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 25 de janeiro de 2011

Oespetá
é das crianças
Colônia de férias.musical reúne mais
de 130 jovens da�crorregião
o Festival de Música
de Santa Catarina não
é somente um meio
de lapidar o talento de

. mstrumentístas adultos.

P e.lo terceiro ano consecu

tívo, a maratona musical
instalada no município
desde 2006 também mo

vimenta as crianças da micror

região em torno das partituras.
O Femusckinho, como é chama
da a vertente infantil do evento,

começou na manhã de ontem e

segue até o próximo dia 5 de fe
vereiro com a participação de
134 meninos e meninas da co

munidade. O grupo tem entre

cinco e 13 anos de idade e, além
de jovem, possui muitas outras

coisas em comum.

Segundo Renata Iaffé, professo
ra da classe de cordas, nas duas pri
meiras edições, grande parte dos
alunos não conhecia nem mesmo

os instrumentos. Agora, porém, a
iniciativa já passa por ajustes de-
vido aos ensinamentos repas

sados no passado. "Tivemos

o também

que abrir turmas de nível avançado.
Em 2012, provavelmente, contare

f>
mos com alunos inscritos no Fe-

- "

muscao , comemora.

O maestro DanielMisiuk con
corda. Para ele, a experiência de
liderar os novatos sobre o palco
sempre impressiona por cau

sa do envolvimento e seriedade
com os quais os alunos encaram

a musicalização. Conforme o re

gente, eles demonstram a cada
dia que possuem condições de
se desenvolver e crescer como

músicos. "O Femusckinho é um
celeiro de atividade em vários ra
mos da arte", completa.

O programa oferecido às crian

ças é pautado no Método Iaffé.
Com ele, o aprendizado ocorre em
grupo. Depois de apenas duas se

manas de festival, os participantes
conseguem apresentar ao público
diversas obras. O instrumentistas
formados pela versão infantil do
Femusc sobem ao palco no sába

do, 5, durante o Concerto para as

Famílias, marcado para as 10h30
no Grande Teatro da Scar.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

"
Eles têm talento e condições de se

desenvolver e crescer na música.

DANiEl MISIUK, MAESTRO

"

Liderados pelo maestro Daniel Misiuk,
os alunos.vão se apresentar durante o

"Concerto para as Famílias", no dia 5

Turma do nível avançado começou
os estudos musicais nas edições
passadas do Femusckinho

Descobrindo a música
A contrabaixista Barbara dos Santos,

15, já nem cogita a hipótese de abandonar
o instrumento. Mas nem sempre a relação
foi assim tão íntima. Paixão recente da jo
vem, a descoberta ocorreu há exatos dois
anos. O encontro aconteceu durante as

primeiras aulas do Femusckinho e não teve

romantismo algum. "Não sabia qual opção
escolher, então um amigome chamou para
a turma do baixo acústico. Eu fui e nunca
mais o larguei", conta. Agora, de aluna ela

passou ao cargo de assistente da professo
ra de cordas Renata Iaffé.

De acordo com Barbara, a continuidade
na versão infantil do Femusc foi garantida
por causa da vontade de aprender. Isso

porque, levando em consideração a idade,
a adolescente não poderia mais participar
da colônia de férias. "No ano passado eu

implorei até me liberarem", explica.
O aceite vindo de Renata deu resulta

dos. Atualmente, amenina frequenta aulas
semanais de contrabaixo em Blumenau
e já toca em três formações jaraguaenses:
Orquestra de Cordas, Camerata e Câmara
de Cordas.

Barbara:
._ eu quero
\ tocar, hoje,

a música é
fundamental

d para mim
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Dia reservado para o
estrelam dosmestres
Público pode conferir amúsica de alguns dosmais
renomados instrumentistas do universo erudito
JARAGUÁ DO SUL

Es
são únicas porque

alguns dos músicos que
ntegram os concertos

o Femusc dificilmente
voltam a se encontrar ao longo
do restante do ano. Já o termo

especial explica o fato de todos
eles serem instrumentistas re

nomados no universo erudito.
Por isso, quem compor a plateia
das apresentações reservadas

aos professores do festival tem
a garantia de assistir concertos
baseados na qualidade.

De hoje até a próxima quin
ta-feira, as estrelas do evento

podem sem vistas na série das
20h30 e também no Momento

Springmann, às 19h, no qual eles
dividem a atenção dos especta
dores com os alunos do progra
ma profissional. Os ingressos

são gratuitos e devem ser retira
dos antecipadamente na secre

taria do Centro Cultural.
Nesta terça-feira, o reper

tório dos Grandes Concertos
conta com quatro obras. Elas

possuem a assinatura do tche
co Antonin Dvorak, do argen
tino Astor Piazzolla, do francês
Claude Debussy e do alemão

. Johannes Brahms. Assim como

• Momento Springmann
Horário: 19h. Palco: Pequeno Teatro da
Scar

Repertório: Abertura sobre temas

hebraicos - Sergei Prokofiev. Sonata para

trompa, trompete e trombone - Francis
Poulenc. Herbsttag - Miguel dei Águila.
Sonata n° 1 em fá menor op. 80 - Sergei
Prokofiev. Acesso: gratuito (ingressos
devem ser retirados com antecedência na

Secretaria da Scar)

Únicas e especiais.
Essas duas palavras
traduzem as formações
que, nesta terça-feira,
começam a habitar o
palco do Grande Teatro
da Scar.

-

PROGRAMAÇAO DE HOJE
Luiz Otavio Braga. Suíte n° 2 para Alaúde
- Johann Sebastian Bach. Suíte AI

'

Atinca
- Guida Santorsola. Arenguay - Abel
Carlevaro. Acesso: gratuito

• Música no Shopping
Horário: 13h. Palco: Praça de

Alimentação do Shopping Breithaupt
Repertório: Choro n° 2 - Heitor Villa
Lobos. Divertimento n° 2 - Luis Gianneo.

Quarteto n° 1 - Osvaldo Lacerda.

Quarteto op. 33 n° 2 - Joseph Haydn
Acesso: gratuito

• Piano Masters
Horário: 18h. Palco: Grande Teatro da

Scar

Repertório: Sonata em ré é M, K 284
- Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata

para quatro mãos K 521 em dó maior
- Wolfgang Amadeus Mozart. Acesso:

gratuito

• Música de Câmara no Museu

Horário: 18h
Palco: Museu Weg
Repertório: Bachiana Brasileira n° 6 -

Heitor Villa-Lobos. O canto do cisne negro
- Heitor Villa-Lobos. Trio para clarinete,
violoncelo e piano op. 114 - Johannes
Brahms. Acesso: gratuito

• Música na Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni
Repertório: Choros n° 4 - Heitor Villa

Lobos. Quarteto para flautas e cordas -

Wolfgang Amadeus Mozart.

Acesso: gratuito • Música na Igreja
Horário: 18h. Palco: não divulgado
Repertório: When Saints Aleluya - Luther

Henderson. Trio para trompas op. 81 n°

5,14 e 24 - Antoine Reicha. Choros n°

4 - Heitor Villa-Lobos. Acesso: gratuito·

• Violão Plus

Horário: 18h. Palco: Serviço Social do

Comércio (Sesc)
Repertório: Duo para oboé e violão -

os professores" responsaveis
pela execução das músicas
têm em comum o reconheci
mento internacional, os com
positores de cada uma delas
também integram a lista prin
cipal do país de origem e da
históriamundial.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Plateia cheia
Apesar dos problemas enfrentados por

Jaraguá do Sul devido às chuvas, no fim
de semana, o Femusc teve concertos com

plateia lotada. No sábado, o público con

feriu a apresentação dos participantes da
Conferência e do Concurso Internacional
de Harpas. Já no domingo, o palco perten
ceu aos músicos do Encontro Catarinense
de Bandas. Os três eventos fazem parte da

programação paralela do festival � foram
encerrados no dia 23.

Público lotou o "Grande Teatro
da Scar para assistir à banda
regida pelos maestros Dietmar
Wiedmann e Luiz Lenzi

• Musicalmente Falando
O quê: bate-papo do maestro

Alex Klein com a plateia a respeito do

repertório do Grande Concerto

Horário: 20h. Palco: Grande Teatro da
Sca r. Acesso: gratu ito -,

• Grandes Concertos
Música de Câmara com

os professores
Horário: 20h30.
Palco: Grande Teatro da Scar

Repertório: Terzetto op 74 - Antonin

Dvorak. Libertango - Astor Piazzolla .

Trio para flauta, viola e harpa - Claude

Debussy. Quinteto em sol maior -

Johannes Brahms.
Acesso: gratuito (ingressos devem
ser retirados com antecedência

na secretarta da Scar)
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Chuva"devevoltarhoje à região
Pancadas continuam, mas acumulados não devem ser tão intensos quanto na última semana

Apesar da relativa
calmaria, a Defesa Civil e
o poder público mantém o

alerta, pedindo o abandono
das regiões de risco.

Defesa Civil do mu

nicípio aconselha os

moradores das regiões
afetadas pelas enchen

tes a buscar abrigo fora da zona

de risco, e ressalta que quem está

abrigado fora de casa não deve
voltàr sem a autorização da Defe
sa Civil. O poder público está em

plantão 24 horas desde a quarta
feira-passada, prestando atendi

menta de emergência.
As regiões que foram danifica

das pelas enchentes que começa
ram na quarta-feira passada ainda
apresentam risco, pois o solo está

fragilizado pelo excesso de chuvas.
Mesmo com a força reduzida, as

águas podem causar novos desli
zamentos e alagamentos.

Embora enfraquecidas, as

chuvas continuam significativas,
com volume de cerca de 30 mm

na região de Jaraguá durante o

dia de hoje, com um aumento dos
acumulados na segunda metade
da semana. Porém, a previsão do
Centro de Informações de Recur
sosAmbientais e Hidrometeoroló

gicos (Ciram) é de que elas sejam
menos concentradas do que as da
semana passada.

Mesmo com a força
reduzida, as águas
podem causar novos

deslizamentos e
alagamentos.

Embora não haja expectativa
de repetição do que se passou no

fim de semana, o céu limpo de

hoje deve ser apenas uma folga: a
chegada de uma nova frente fria
amanhã deve provocar chuvas en
tre 30 e 50 mm ou mais na região
norte do Estado, sem previsão de
término. Menos concentradas,
não devem causar tanto estrago.

PREVISÃO DO TEMPO

1

Curtos períodos de sol
em grande parte do
estado, com volumes
de chuva diários de 30
a 50 mm e possíveis
descargas elétricas,
principalmente à noite.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 22°C -I' -'

MÁX: 31°C
J' .r F ,_ J'�_

,.

QUARTA
MíN: 21°C
MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 22°C
MÁX: 33°C

SEXTA
MíN: 22°C
MÁX: 34°C

""f:;�, ('."'.<"'""....,""�( "�)". "",�...,,J )
',,_ ................�'"...... lf.1�!rl'fI"Ii".",p!I

Pilf'Glalmcllte Nub!ado
Wub!ado

Enso!arado

'CHUVAS

Tempo permanece
instável em se

Apesar da redução no volume
de água, a instabilidade meteo

rológica no Estado deve conti
nuar por período indeterminado.
Mesmo com a queda considerá
vel nas chuvas, encostas continu
am em situação de risco.

EDUARDO MONTECINO

Com força reduzida, chuva não deve repetir estrago causado semana passada, mas situação de risco continua

A1� W'�IIOtr i�,�jmR'::lmi .In �,

Ameaçadas
chuvas continua
Apesar da queda na "intensi

dade e no volume das chuvas, a
ameaça de alagamentos, desliza
mentos e movimentações de terra

. continua, pois o solo ainda está al
tamente fragilizado pelas águas.

..\

Chuvoso'
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
8.0.8

A
gora é a vez do povo jaraguaense se unir em torno dos seus

irmãos daqui, da nossa terrinha. Toda doação será bem vin

da. Desde colchões, garrafas de água, leites LongaVida, ces
tas básicas, remédios ou até um carinho humano. O Correio

do Povo, sempre solidário a essas ações, reservou um espaço em sua

sede para receber estes donativos, na RuaWaldemar Grubba, 1400.
Mais informações pelo fone 2106-1919. Ajude!

Nota 10
Para o empresário Nel

son Theilacker, que não

precisou ser convocado

para ajudar. Por iniciativa

própria, ele mesmo na boleia
usou seus maquinários para
socorrer os vizinhos que pre
cisavam de apoio durante a

enchente do fim de semana.

Nota zero
Para o pessoal que não foi

atingido pelas cheias e, que,
durante o desespero de muitos

preferiu praticar, como disse um

amigo, "um turismo macabro".
Com máquinas e filmadoras nas

mãos fizeram de tudo, atrapa
lharam os resgates, riram e até

contemplavam a desgraça, mas o
mais importante que era ajudar,
não o fizeram.

Bomba
Ainda vai dar o que falar a terraplanagem que está sendo realizada

nos fundos do Hospital e Maternidade São José. Dizem que o dono do
terreno tem sobrenome sonoro e não está nem aí para os apelos da co
munidade para que interrompa a obra. Enquanto não seja resolvido o

impasse, eu vou pedir um copo bem gelado do chope Konigs Bier.

luana Piovani, atriz,
rE!yelando que vários.homens ..

já f�lharam com ela na cama; "
."

Onde comer bem
No restaurante Xanghay

Food, um lugar agradável e onde
o buffet tem uma excelente varie
dade. Onde? Na rua Barão do Rio

Branco, 805.

A Prefeita Cecília Konell e a Vice-Presidente
do instituto Femusc, Monika Conrads,
na Sear, prestigiando o 6° Femuse

Os casais Lurdes e
Renato Freiberger,
leia-se Estofados
Bel�AFte, e Tânia
Braga Correia e José
Carlos Rodrigues
Correia, na ACIJS,
"quinta-feira, Clia
20, em Jaraguá
do Sul, durante o
lançameoto·da nova

.

coleção da marca

• Os elogios de hoje vão para
, os amigos Clait9�eRodrigo&da
Decõrpíso.Dupla êspêrta.com
muito carisma, que comanda
commuita fidalguia uma das
lojas mais conceituadas na f'

área. Bola branca.

• Agende! Dia cinco de
fevereiro no Anii.3ade, na
Sociedade dos grandes bailes
acontece o tradicional Baile de
Reis, com a bandaMontreal

I

do Baraná.

Social 13

Buxixo
Segundo as comadres, apa

rentemente eles viviam muito

bem, mas na realidade era só
fachada. O sempre namorado

aprontava e agora resolveu que
vai ficar com a ex- de muitos
anos atrás. Pode? O conhecido

profissional liberal dasaúde já
circula em viagens com o an

tigo affair, deixando a ex-namo

rada prometendo fazer um in
ferno na vida dele. Em Iaraguá
tudo se sabe. Numa hora dessas
nada melhor que um energético
Nitrix bem geladinho para levan
tar o astral.

Lexical
Como eu havia anunciado

na minha coluna, o ex-craque
da Malwee, o Falcão é o. garoto
propaganda da Lexical Idiomas,
umas das maiores franquias do
mundo. O comercial está sen

do exibido nos horários nobres
da tv brasileira. Falcão ensina
a rapaziada a fazer embaixadas

quando é surpreendindo por
uma senhora idosa, que lhe dá
uma "lambreta", especialidade
do craque de futsal. Muito legal!

,
• Ql!-em deve,arQ.1ar.fest�ça
daquelas, dia 19, para
comemorar a idade nova, é
a arquiteta Carine Marcatto,
esposa do engepheiro Beta
Marcatto.

• "Quando Deus é a nossa

justíça, então podemos
suportar injustiças".

logo eu conto quem é ......

• Por falar em lave quem está

apaixonado é o vereador Zé
da Farmácia. O nome da moça
ainda não foi apresentado para
a sociedade, mas dizem que
ela faz parte dos seus staffs

político.
.

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-la: Eliane
Lorenccetti é a aniversariante
mais festejada de hoje e vai
adorar saber que foi lembrada.

• Tem namoro novo na praça.
A dupla é de quarentões, bem
nascidos, resolvidos e com

saúde para dar e vender. Logo,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, P�t,:íd�Mora�s,
jornalista
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

KellyErdman""
jomalistá :.

Charl�sZirnmermannf Carlos Hen�que
esçritor Schroeder, eScritor

PREVENÇÃO PARA AS TRAGÉDIAS

Atragédias
que têm assolado cidades de sem a orientação do poder público.

ários estados do Brasilnesta temporada Então, a prevenção é o que se precisa, mas
não são novidade, já são velhas conheci- prevenção de verdade. As Prefeituras têm que
as, só que este ano vieram mais forte. fazer o seu trabalho, que é autorizar a constru

Todo início de ano é a mesma coisa. Por que não ção de benfeitorias apenas em terrenos que não
se faz prevenção, para evitar que tantas pessoas estejam em área de risco ou área de preserva
percam tudo, que tantas pessoas percam avida? ção. E cumprir a lei, não autorizando a constru-

Alguém havia dito, no início do ano, que ção onde há risco. Esse trabalho, que é dever do
a prioridade era investir na reconstrução do poder público, não está sendo feito. Por isso as

que foi destruído e não na prevenção. Ainda tragédias que ora se abatem sobre nós não são

bem que a presidente tomou a frente do as- culpa do tempo, são tragédias esperadas, são

sunto _ bem diferente de certo presidente que crimes premeditados.
deixou o poder recentemente _ e determinou Esperemos que o envolvimento da pre
a reestruturação do Sistema Nacional de De- sidente na organização das ações do Estado
fesa Civil brasileiro, para que seja feita pre- para a criação de ações que façam com que
venção e alerta dos desastres naturais como existam equipes - e equipamentos - treina

os que estão acontecendo. das e habilitadas para agirem em situações
Menos mau. Prevenção é uma coisa que de emergência extrema, como as que estamos

precisa ser feita e não é de agora. Se tivesse co- tendo atualmente, realmente tenha resulta

meçado antes, não teríamos tantos mortos nem dos. E que faça parte do pacote a exigência de
tantos. cidadãos que perderam tudo. E quando um trabalho mais eficiente das Prefeituras, no
digo prevenção, não significa avisar antes os sentido de não permitir a construção em áre
moradores de uma região ou de uma cidade as de risco onde quer que seja e por nenhuma

que vai cair uma tempestade ou que vão abrir razão. Além de retirar os moradores que essas

uma comporta de barragem _ barragens que mesmas Prefeituras deixaram que se instalas
são sempre construídas na boca de um vale, sem onde não deveriam estar, colocando-os

com várias cidades abaixo. Significa o estudo do em lugar livre de risco. Porque se os morado-
•

solo de cada cidade, de cada região, por pesso- res invadiram e ficaram morando nas regiões
al qualificado (geólogos, etc.), para que o poder de risco, é sinal que as prefeituras não proibi
público ., as Prefeituras _ não autorizem a cons- ram, não fizeram cumprir a proibição e, em

trução de benfeitoria em áreas de risco. Significa, muitos casos, acabaram até legalizando a in

tirar os moradores das áreas de risco, mas não vasão, pois muitas famílias dessas regiões pa
só tirar. É preciso planejar, realocar, organizar e

f\

gam IPTU, tem água e luz, então está provado
implantar políticas de assentamento dessas fa- que houve conivência do poder público.
mílias em área apropriada, para que não saiam
de uma área de risco e se transfiram para outra, • http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Ademir Pfiffer

Adriana C. Barreiros
" Adriana dos Santos,
Afonso C. de Moura

Alcido 'Mizke
Aldolino Gonzaga
'J').lexandra Guths
Amabile S. Maestri

Anastacia Weber

Antonínho Dellani

Antonio We'infurter

Barbara A. Tissi

Carin Minei

Ci3rlos Fontanir
Cristiane Brau�:'
Cristiane M. L. Boeng
Dorizete Vieira

,Douglas D., Barloch
,.

EdetraudfKettenberg
Edson Hasse

Edson Kroln'

',' Elines S. �ereira I,

Evaristo Floria�i
'

"iIi

Félipi Ansinl
Gabrielle Engelhardt
Geison G. Heiler

,

Gerhard Schiwenlejl
Glasi T. Ferreifa
Goldi Kohn

Gustavo Liesenberg
lrigrid Bridaroli
Isaura M. da Cruz

Jackson Meres

José Boshammel

Mara S. Pansteih!
Marco A. Soares

Maria do C. Silva

" Ma;isa Gerent
,

Mykael L. Weler

Natalício Schimanski
.

,

Nelson A. Schaffer, "

',' Norb�rto "Sprede-
mann

Olanda Lewerenz

Ohi,€e Voelz ,j'
I

""'1,

Páulo O. Lorenz!

AN'IVERSARIANTES
Rafael A. Voltolini

Richard F. Meier

Robson M. Kanchen

RutFapela
Silvia B. Daros

Tanite Maske

Valdemiro koepp
Valeria Deretti '

Veneranda Andrade

25;01
Adilsoh Kath

,

Agostinho Klinkoski

Alberto Risso

Alcebiades L. Bassani ,

J

_,i ',/":1 "

Alexandra Blanck

Amin Stasuhn

Anderson Giese

Anelise R. Pacher
'I ,,'"

i",
"

Autea P. Doge
Braz Patricio

Carla C. Marinoso

! Catarina, l,qpes
',iI ," � ': .," ;, ..

,

.

Cerize M. Píazera

Cintia Friedemann

Claudino Porath

Claudinor klug
Cleiton Lesc6wioz

Dária Emirisch

Dirse Mayer
Djair Perreira

Djennifer A. Vincenzi
Eder Otto

Edesio R. Junior

Edwin Hinsching
Efigênia Réngel
Elisia S. Pereira

Emerson L. de Souza

Ezequiel Balssani
1,',";-;'1 '1,1

Gilson J. Mueller

Helton L. Hansen

IIton Hoffmann

lrmgard Voelz

lsmar A. Péters
Jade T. Petry
Jair Balbinot

Janai,na F. Benkendor .

ii. '
.. ;",. 'i:· "',

Ketlin C. Fischer

Leonardo Marcarini

Letícia Siewerdt

tidia S. da Costá ...,

Liliane Buettgem
Lucas Rabock

Luciane Scheidt
I �(:iiz ge J. Silva'
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CLIC DO LEITOR
A bolinha perdeu
a casa por causa
das chuvas.
Velhinha, não
tem mais alguns
dentes. Ela precisa

de cuidados
especiais. Adoção
com Isolete no

telefone
9179-9948

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Banho e tosa com preços especiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MElHORES MARGAS OE RAÇÃO A GRANEl

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

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

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

(Leg) (19h20, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• O Turista (Leg) (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)

• Cine Garten 1
• O Turista (leg) (14h30, 17h, 19h20,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, 15h20,
17h15 - 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 Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h20, 15h30, 17h40 -

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

• 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)

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)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Filomena conta para Sancha e Léia sobre o trato

que seu pai fez com Marisa para se casar. Beatriz diz à
Nasinho que está.preocupada com Nicolau. Flores diz

a Querêncio que não vai a despedida, pois precisa tra

balhar. Querêncio chega e fica sem saber o que dizer.

Esculápio avisa Querêncio e Marisa que Ari e Ajuricaba
chegaram à boate. Marisa pede para Querêncio não arru
mar confusão com Ari. Querêncio reclama com Romeu e

Alfredo da presença de Ari Jumento. Flores chega à casa

de Léia e os dois se dirigem ao quarto de Jaca. Flores tira
a pistola de um esconderijo e mostra a Léia.

ARAGUAIA

Estela e Manuela se enfrentam. Manuela pede
para Terê ajudá-Ia a salvar Solanõ. Terê desconfia de

queManuela esteja enganada em relação aos senti

mentos de Estela. Amélia vai se encontrar com Vitor,
mas é surpreendida pela presença de Max ao entrar
no carro. Nancy fica frustrada por Pimpinela não con

seguir se lembrar do assassino de Elisa. Solano encon

tra Manuela antes que ela fale com o índio Carajá. Vi
tor entra no carro de Amélia assim que Max se afasta.

Vitor exige que Amélia se separe de Max. Estela entre

ga para o cacique Carajá a roupa que pegou de sotano,

TI-TI-TI

Jacques provoca uma confusão na festa de Ja

queline e é contido por Thales. Thales pergunta a Ja

queline se Julinho e Eduardo são namorados. Marcela

fala com Edgar para saber de Paulinho e desiste de

jantar com Renato. Ariclenes não recorda que se de

clarou para Marta e ela fica furiosa. O exame de DNA

confirma que Armandinho e Magali pertencem à famí
lia de Rebeca. Ricardo sai do coma e liga para Clotilde,
Luisa sente um enjoo e desconfia de que esteja grávi
da. Jacques e Clotilde aparecem de surpresa no ateliê

de Valentim e flagram Ariclenes vestido do espanhol.

INSENSATO CORAÇÃO
Werner e Rita acionam o resgate para socorrer

Pedro e Luciana. Marina vai ao hospital para onde os

dois são levados. Léo conta aos pais que Pedro se aci

dentou. Zeca repreende Valdir por abastecer o avião

com o combustível errado. Dr. Moreira informa às famí

lias o estado de Pedro e avisa que Luciana não resistiu

aos ferimentos. Wanda sente-se mal e Léo a leva para

emergência do hospital onde Pedro está internado.

Carol recebe uma ligação avisando que Alice está em

urna delegacia. Silveira confessa a Norma que possui
uma grande quantia de dinheiro escondida em casa.

\

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os pais pagam, mas os filhos escolhem
o último levantamento realizado pela TNS In

terScience revela dados alarmantes sobre a relação
entre os pais, os filhos e o consumo: hoje, os pe
quenos acompanham cerca de 65% das visitas ao

supermercado e influenciam as compras de bebi
das e alimentos em até 70%. Outro dado revelado

pela pesquisa é que 71% das mães brasileiras estão

dispostas a gastarmais com o produto, se ele for da

marca escolhida pelos filhos.
Segundo Débora Ferreira, consultora de moda

de uma loja ecológica para crianças, o comércio

percebe os reflexos da escolha dos mais novos. Os

produtos mais procurados são os de algodão colo
ridos naturalmente - já que as cores e o design des
se tipo de roupa são diferenciados, são os que mais
acabam atraindo a atenção dos pequenos.

CONGRESSO NACIONAL

22 emendas catarinenses em tramitação
R$323milhões. Esse é ovalordasemendasqueestão

em tramitação no Congresso Nacional e, se aprovadas,
contemplammais de 20 projetos que beneficiam prin
cipalmente adequações e obras em estradas catarinen
ses. A intenção é que as emendas sejam empenhadas
ainda este ano. Entre os projetos, então programas de

infraestrutura para a implantação da Rota SerraMar,
entre Bom Jardim da Serra e São José dos Ausentes,
no Rio Grande do Sul. O valor total da emenda passa
dos R$ 19 milhões.Além disso, só a adequação de um
trecho rodoviário da BR-282, em Florianópolis, deve
consumir R$ 52,S milhões.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa Inge Hille
Wagner, Interventora

-

Rua 28 de Agosto n- 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser

ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)

pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresan
te, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG].

Protocolo: 11618 Sacado: ALCIONE RIBEIRO DE SOUZA CPF: 799.605.969-15
Cedente: WS IMOVEIS LTDA EPP CNP]: 08.364.750/0001-54 Número do Título:
7991001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 17/12/2010 Valor: 620,52 Li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11376 Sacado: AVANCI PAPELARIA LTDA CNP]: 09.262.062/0001-46
Cedente: OCIO BOLSAS LTDAME CNP]: 09.211.813/0001-03 Número do Títu

lo: 177/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 30/11 /2010 Valor: 667,14 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 11501 Sacado: CONSTRUTORA E EMPREITEIRAMLC LTDA CNP]:
07.837.047/0001-53 Cedente: BOGO RECAPADORA DE PNEUS LTDA CNP]:
05.831.488/0001-12 Número do Título: 11396-3 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA E'CONOMICA FEDERAL Data

Vencimento: 15/12/2010 Valor: 260,22 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12218 Sacado: EUGENIA SAFANELI WULF CPF: 899.189.839-49

Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CRESOL

CNP]: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 0588 Espécie: Duplicata de Ven

.da Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM

DataVencimento: 10/01/2011 Valor: 1.588,12 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12120 Sacado: GENERAL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA CNP]:
10.216.634/0001-30 Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS NT LTDA
- EPP CNPJ: 06.826.865/0001-98 Número do Título: 0019140001 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Ven

cimento: 05/01/2011 Valor: 486,28 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12215

Cedente: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 52.434.156/0001-84
Número do Título: 01 123536C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:

05/01/2011 Valor: 237,95 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 12230 Cedente: DIS
TRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A CNPJ: 79.065.181/0001-94
Número do Título: 78231/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

05/01/2011 Valor: 148,48 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11970 Sacado: GERSON JONAS DUNCKE CPF: 841.294.339-20 Ce

dente: DEJAIL OFICINA MECANICA LTDA CNPJ: 00.107.384/0001-46 Número
do Título: 000221 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.A DataVencimento: 20/12/2010 Valor: 346,55 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11991 Sacado: JW COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ:
10.587.687/0001-67 Cedente: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR

TADORA LTDA CNPJ: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 18/23 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/01/2011 Valor: 1.845,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 11792 Sacado: LUIS MARCIO BERTOLDI ME CNPJ:

11.604.839/0001-55 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

S.A CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 5854/3 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:

26/12/2010 Valor: 2.079,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11450 Sacado: OMAR JEFERSON ROBERTO OTAVIO FORTE CNPJ:
00.523.525/0001-01 Cedente: GUMZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM

PRESARIAL LTDA CNP]: 07.137.236/0001-13 Número do Título: 9200088149

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 220,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 11426 Sacado: PEGUE TRANSPORTES LTDA ME CNPJ:
12.582.173/0001-44 Cedente: GUMZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM

PRESARIAL LTDA CNPJ: 07.137.236/0001-13 Número do Título: 9200088262

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/12/2010 Valor: 650,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 11393 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES LTDA CNP]:
06.221.314/0001-09 Cedente: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA

DORA LTDA CNP]: 06.089.521/0001-43 Número do Título: 21856-6/6 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRA

SIL S.A. - BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 11/12/2010 Valor: 1.722,36

Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 11676 Cedente: DVA VEICULOS S/A CNPJ:
82.516.949/0001-03 Número do Título: 0500162803 Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:

13/12/2010 Valor: 1.993,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 11852 Cedente: LINK
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ: 06.089.521/0001-

. 43 Número do Título: 29334-3/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:

29/12/2010 Valor: 2.610,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 11898 Cedente:

SAF DIESEL VEICULOS LTDA CNPJ: 01.942.062/0001-85 Número do Título:
0003278003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ITAU UNI

BANCO S.A Data Vencimento: 29/11/2010 Valor: 934,85 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12242 Sacado: SANDRA REGINA BOLDUAN CPF: 053.244.189-35

Cedente: SILMAQ S/A CNP]: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 20285*004

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/01/2011 Valor: 314,21 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 11569 Sacado: SANTACLARAARTEFATOS DECIMENTO LTDACNPJ:
10.266.793/0001-49 Cedente: ITAU UNIBANCO S.A CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número do Título: 2023007R Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 10/12/2010

Valor: 1.200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 11570 Cedente: ITAU UNIBANCO

S.A CNPJ: 60.701.190/0001-04 Número do Título: 2023007Q Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.

Data Vencimento: 10/12/2010 Valor: 1.200,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protoco

lo: 11571 Cedente: ITAU UNIBANCO S.A CNP]: 60.701.190/0001-04 Número

do Título: 2023007P Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 10/12/2010 Valor:

1.200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$15,OO Protocolo: 11572 Cedente: ITAU UNIBANCO S.A

CNPJ: 60.701.190/0001-04 Número do Título: 2023007S Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data
Vencimento: 10/12/2010 Valor: 1.200,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12063 Sacado: ZE ROBERTO GESSER CPF: 038.552.269-03 Ce

dente: O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ:
06.116.650/0001-83 Número do Título: 000493.008 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM

Data Vencimento: 05/01/2011 Valor: 460,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 25 de janeiro de 2011.

-

Christa Inge HilleWagner, Interventora

Estado de Santa Catarina

Município de Corupá
Edital de Concurso Público N° 001/2010

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRiÇÕES

o Prefeito de Corupá, torna público que todas as inscrições referentes ao

Edital de Concurso Público N° 001/2010, foram HOMOLOGADAS, a lista

completa com os nomes dos inscritos está afixada no mural de publica
ções da Prefeitura Municipal e no site www.lutzconcursos.com.br

Comunica ainda que as provas serão realizadas às Q9:00 horas do dia 30

de janeiro de 2011, nas dependências da E. M. E. F. Aluísio Carvalho de

Oliveira, sito a Rua 25 de Julho, n0114, na cidade de Corupá - SC.

Corupá, em 21 de janeiro de 2011.

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Processo Administrativo Licitatório n." 176/2010-PMS
Concorrência n.? 02/2010-PMS

Objeto: Outorga de concessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERViÇO DE TRANS

PORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO DE SCHROEDER" conforme projeto básico,
regulamento dos serviços e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.

Decisão

Vistos, etc ...
Considerando a impugnaçãó ao Edital de Licitação apresentada em 21 de janeiro de 2011, pela
empresa VIAÇÃO CANARINHO LTDA, de caráter eminentemente técnico, e ainda tendo em

vista a situação de emergência que acomete o Município, decretada pelo Decreto Municipal
n.? 2.207/2011, de 17 de janeiro de 2011, que demanda a mobilização de todos os setores da

Administração Municipal, inviabilizando momentaneamente a análise das razões da impug
nação, suspendo o Processo Administrativo Licitatório nO 176/2010 - Concorrência 02/2010-

PMS, marcado para o dia 28/01/2011, até que seja decidido acerca da impugnação interposta.
Publique-se e intime-se a empresa impugnante.

Schroeder(SC), 24 de janeiro de 2011.

ORLANDO TECILLA-

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
De acordo:

FELIPE VOIGT - Prefeito Municipal

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 12/2011

O SAMAE de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está Contratando a em

presa Venturi Transportes Ltda - ME o serviço de Transporte de água
potável, através de Dispensa de Licitação, ao valor de R$ 25.000,00.
Fundamento Legal: inc. IV do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047

2106-9100.

Bonifacio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 13/2011

O SAMAE de Jaraguá 'do Sul (SC) comunica que está contratando a em

presa Instaladora Elétrica Conti Ltda para fornecimento de inversores de

freqüência, através de Dispensa de Licitação, ao valor de R$ 45.132,80.
Fundamento Legal: inc. IV do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047

2106-9100.

Bonifacio Formigarj
Diretor Administrativo Financeiro

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 11/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE TANQUE VERTICAL CILlNDRfco EM POLlPROPILENO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/01/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00

às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 09/02/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 2106-9100.

Bonifacio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Esporte o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 25 de janeiro de 2011

MARATONAS AQUÁTICAS

MariaHelena sobenopódio
Paratleta patrocinada pelo O Correio do Povo fica em terceiro lugar
GUARAMIRIM

o patrocínio do OCP
para a nadadora Maria
Helena Eggert parece
tú. impulslenadc o

desempenho da atleta
neste início de ano.

Na
Travessia da Cidade de

Itajaí, na Praia de Cabeçu
das, no último domingo,
ela não ficou com o ouro,

mas sim urn bronze que teve gosti
nho de primeiro lugar. Além de to
dos os percalços do fim do ano pas
sado - quando a paratleta ficou sem
apoio - a prova foi urna das mais

difíceis da carreira deMariaHelena.
"Tinha muita sujeira na água,

pela primeira vez encontrei uma
quantidade enorme de detritos
no meio do. caminho. Além disso,
as duas que chegaram na minha
frente tem menos de 20 anos e

são atletas profissionais", justifi
cou a nadadora que tem 54 anos.

A prova foi válida pelo Circuito

de. Maratonas Aquáticas e com

preendeu em 1,8 mil metros. Po
rém, o tempo realizado pela pa
ratleta não havia sido divulgado
no dia de ontem.

A próxima etapa deMaria He
lena será a Travessia da Represa
de Palmeiras, em Rio dos Cedros.
Neste percurso, que será de 1,5
mil metros, ela espera aprimorar
seu desempenho. "Já estou trei
nando há alguns dias e amaratona
de Itajaí também serviu para me
lhorar. Por ser em urna represa (do
Rio Palmeiras) as águas são mais
calmas e isso vai ajudar", relatou.

Além destas maratonas, Ma
ria Helena compete também no

Circuito Mercosul de Travessias,
cuja próxima prova será no dia 20

de fevereiro, em Penha. "Comecei
2011 com o pé direito. Eu quase
não acreditei, só fui me dar con
ta quando me chamaram pelo
nome", contou entusiasmada.

• Genielli rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Guaramítim (47) 3:f73.0277
JcrcgJá 00 Stj (47) 3370-6173

Helena (D) conquistou no domingo sua primeira medalha em 2011

EQUIPE DE FALCÃO E FERRETTI JÁ NASCE FAVORITA

Santos apresenta estrelas do futsal
DA REDAÇÃO

o supertime de futsal do San
tos foi finalmente apresentado
pela diretoria da equipe paulista.
Comandado pelo craque Falcão,
a equipe já nasce com a respon
sabilidade de ser favorita. Entre
os títulos a serem conquistados
está Liga Futsal e o Campeona
to Metropolitano de São Paulo.
Além do camisa 12, Fernando

Ferretti, junto com sua comis
são técnica formada pelo auxiliar
técnico Marcos Moraes; o pre-

,.

parador físico João Romano e o

preparador de goleiros Fred An

tunes, foram apresentados. En
tre os jogadores que atuaram no

futsal jaraguaense estão Valdin
Neto, Índio, Gava e Bruno Souza.

Por de tratar de um supertime,
Falcão admite que a cobrança seja
em dobro e, por isso, sua maior

preocupação é que o plantel de-
. monstre seu potencial. "Batendo o

olho no nosso elenco, vemos que
é muito bom. É uma equipe mon
tada para vencer. No início, vamos

ter dificuldades. Não temos uma

camisa de peso no futsal, pois é
um time novo. Em contrapartida,
temos a camisa do Santos, que traz

grande responsabilidade", opinou.
Ferretti até reuniu os atletas

antes do primeiro treino para
prepará-los para as cobranças.
"Conversei com os jogadores
e disse que, desde o primeiro
treino, jogaremos sob pressão
de conquista de títulos", avisou.
Logo após a apresentação o San
tos já entrou na pré-temporada.

DIVULGAÇÃO/SANTOSFC

Equipe de futsal do Peixe tem dez integrantes que atuaram no futsal de Jaraguá do Sul até o ano passado

Rivaldo acerta
com São Paulo
por um ano

Anunciado como novo refor

ço do São Paulo, Rivaldo disse

que encara a oportunidade de
voltar a defender um grande clu
be brasileiro como "um prêmio".
O pentacampeão mundial, de
38 anes, retorna ao futebol bra-

I

sileiro depois de sete anos para
completar sua passagem pelo
"Trio de Ferro" - já defendeu Co

rinthians e Palmeíras
"Todo jogador sonha em urn

dia jogar no São Paulo. Foi uma
coisa que me pegou de surpresa.
Mas foi urn prêmio. É um clube

que em todo o mundo é falado e

conhecido. Fui honrado no fim da
minha carreira com esta oportuni
dade", disse o jogador, que acertou
por um ano.

A negociação de Rivaldo co

meçou no dia 16, antes do con

fronto com o Mogi Mirim, do

qual também é presidente. Ele foi
ao vestiário para cumprimentar
o amigo Rogério Ceni. O vetera

no disse que estava à disposição
para jogar no São Paulo e o golei
ro levou a informação à diretoria,
que gostou da ideia.

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 3a RODADA
RESULTADOS

Imbituba 2x2 Chapecoense
Criciúma 2xO Avaí

Metropolitano OxO Concórdia

Figueirense 5x2 Brusque
Joinville Ox2 Marcílio Dias

Classificação: Figueirense 7,
Metropolitano 7, Chapecoense
7, Criciúma 6, Marcílio Dias 4,
Brusque 3, Concórdia 3, Joinville 3,
Imbituba 2 e Avaí O.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 2a RODmA
RESULTADOS

América-RJ lx3 Flamengo
Volta Redonda Oxl Boavista-RJ
Resende lxl Americano-RJ

Duque de Caxias 4xl Macaé
Madureira 'Oxl Bangu
Nova Iguaçu 3x2 Vasco

Fluminense 6x2 Olaria

Cabofriense Ox5 Botafogo

Classificação: GRUPO A: Flamengo
6, Nova Iguaçu 4, Boavista 4,
Resende 4, Americano 2, América
RJ 1, Vasco O e Volta Redonda O.
GRUPO B: Botafogo 6, Fluminense
6, Duque de Caxias 3, Macaé 3,
Bangu 3, Olaria 3, Madureira O e

Cabofriense O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 3a RODADA

RESULTADOS

Internacional lxO Santa Cruz-RS
Novo Hamburgo 2x2 Pelotas
Universidade Oxl Grêmio

Ypiranga-RS 2xl Porto Alegre
Caxias 2xO Cruzeiro-Rê

.

Lajeadense 2xl Veranópolis
São Luiz 4xO Inter-SM

SEGUNpA-FEIRA (24/1)
19h30 - São José-RS x Juventude*

Classificação: GRUPO A: Caxias

7, Lajeadense 7, Ypiranga-RS 7,
Internacional 6, Novo Hamburgo 4,
São Luiz 3, Universidade 3 e São

José-RS 1. GRUPO B: Grêmio 8,
Veranópolis 6, Juventude 3, Santa
Cruz-RS 3, Cruzeiro-RS 3, Pelotas 2,
Inter-SM 1 e Porto Alegre O.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 3a RODADA

RESULTADOS

Atlético-PR 2xl1raty
Cianorte lxO Corinthians-PR

Cascavel 2x2 Rio Branco-PR

Operário Oxl Arapongas
Paranavaí3xl Roma-PR
Paraná Clube lxl Coritiba

Classificação: Coritiba 7, Paranavaí
6, Atlético-PR 6, Arapongas 6,
Cianorte 6, Roma 4, Rio Branco-PR 4,
Iraty 4, Corinthians-PR 3, 3,
Operário-PR 3, Cascavell
e Paraná 1.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 3a RODADA

RESULTADOS

Bragantino 2xl Santo André
São Paulo Oxl Ponte Preta

Mogi Mirim Oxl Mirassol
Linense lx3 Portuguesa
Corinthians lxl Noroeste

Prudente 2x4 Santos

Paulista lxl São Bernardo

Oeste Oxl Palmeiras

São Caetano Oxlltuano

Americana 2xl Botafogo-SP
Classificação: Santos 9, Americana
9, Palmeiras 7, Paulista 7, São
Paulo 6, Portuguesa 6, Mirassol 6,
Corinthians 5, Bragantino 4, São
Bernardo 4, Oeste 3, Mogi Mirim 3,
Ponte Preta 3, Ituano 3, Noroeste
3, Santo André 2, Botafogo-SP 2,
Linense 1, Prudente O e

São Caetano O.

* Jogo não encerrado até o

fechamento da edição.
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Universo TPM

Elijane Jung
un iversotpm@ocorreiodopovo,com,!ir

Sabe
quando o telefone toca

muito cedo ou muito tarde
e você tem aquela sensa

ção ruim? Na sexta feira,
mal abri meus olhos e isso aconte
ceu. Eminha irmã, toda jeitosa para
dar notícia, foi logo perguntando:
"Já soube do pai?". Quase tive um si
ricutico alimesmo. Resumindo, de-

Palavra de homem
Um desconhecido me identificou como "a moça

do jornal" enquanto eu conversava com um amigo em
comum, e aproveitou para perguntar por que as mu

lheres precisam de tantos sapatos pretos. Não lembro
exatamente as palavras dele, mas foi algo do tipo: "Não
dizem que preto é básico? Então por que não usam o

mesmo sapato com calça, saia ou vestido?". Aí, é claro
que fui gentil e expliquei que alguns saltos não ficam

bem com saia e que tudo dependia da saia, expliquei
damesma forma sobre saltos e calças. Então eleme in
terrompeu dizendo que tinha entendido e que pediria
desculpas à esposa pela nova aquisição dela que, pelo
visto, tinha tirado omoço do sério. Juro que não enten
do esses homens! Pití por causa de sapato?!

ajuda de conhecidos, torcendo para
parar de chover, agradecendo por
estar tudo bem e rezando pelas pes
soas que sofreram bemmais, como
a Adelina, nossa querida "Dela".
Foi triste, gente! E na sexta à noi

te, outros bairros devastados. Mas
nosso povo é forte e vai adiante,
commuita luta. Eu aposto!

Companhias
Com certeza você já perguntou, já respondeu

ou já pensou na resposta: Quem/o que você leva
ria para uma ilha deserta?ARevista Seleções, edição
de janeiro, fez a pesquisa pelomundo todo. As prin
cipais opções de resposta eram: O parceiro, uma ce
lebridade, um MP3 ou um cachorro. No Brasil64%

responderam a primeira opção. Mas o melhor fo
ram algumas respostas do por quê das escolhas.
Uma leitora justificou levar o marido para ouvi-la
reclamar de estar numa ilha perdida, provavel
mente por culpa dele.A outra explicou que levaria
o marido porque o George Clooney não a acharia
tão interessante. E você, levaria quem?

Mulher 17

I BISCOITO
I DA SORTE

A preguiça vai prejudicar
você. Afaste-a.

Gente. como minha amiga
Héli Carla, proprietária de uma

van, que no fim de semana pos
tou no seu Orkut a mensagem
de que estava saindo para ajudar
os atingidos pela chuva. E ain
da deixou um puxão de orelha
aos que lessem a mensagem,
dizendo que agora era a hora
de ser solidário. É isso mesmo.

Assim como ela, soube de mui
ta gente queajudou da maneira

que pode, limpando, acolhendo,
alimentando ou simplesmente
confortando. Gente que faz a di

ferença, brilhamuito!

Aos ue ainda'não fizeramas

comprinhas dematerial escolar,
fica adicapara pesquisar .'
QS preços e economízan
conslâeravelmente.Vále tirar
um tempinho paradaruma'
olhadinha nas várias papelarias
e fazer omelhornegócio.

.

Recomecar
�

pois que elame acalmou, fui aSanta
Luzia, pois meu Guida também foi'

atingido pelas cheias de lá. Gente!

Quanto desânimo! Os pés atolavam
na lama nos quartos, sala, banhei
ro... E pensar no desespero do meu
querido pai, sozinho na hora em

que tudo aconteceu... Mas enfim,
passei o dia limpando tudo com a

• Hoje encerra o prazo
para as inscrições do Prouni.
Àqueles 'que fizeram o Enem
sonhando com uma bolsa de
estudos para a tão desejada
f?-culdade, agora é ahora" '

Heic�Her atrás �(i) senllo.1\s i "f',

inscrições podem ser feitasno

siteprouniportaLmec.gov.br.

É TREV
Essas mulheres frutas que não

conseguem se manter na mídia

por competência. Em época de pré
carnaval, todas elas estão de volta.
E para garantir isso, elas vão aos

ensaios das escolas de samba com
micro vestidos, pagando calcinha.
E nem acho isso um problema, afi
nal elas têm o que mostrar. A coisa
toda não seria absurda se alguma
delas tivesse emplacado como

atriz, apresentadora ou cantora de
sucesso. Mas que nada! Só o que
podem fazer é esperar uma opor
tunidade paramostrar o popô!

,

�oje é o Di�!dQ Carteiro
i

e também aniversário da
Cidade de São Paulo, no estado
m'ai,s populosq �o nossoi!P��'
Nesse dia, háuns trinta e

poucos anos atrás, outro fato
importante acontecia. Aliás,
vem cá? Eu já falei que estou de

.

níver hoje? Rá!
'

• Pessoal, fica aqui um
pedido de atenção. Com as

fortes chuvas que têm caído e

o calor que tem feito, fiquem
de olho na água que vocês
an(tam oebeutl0. 'Água Ue
torneira, nem pensar! Saúde
me primeiro lugar, ok?

Cont· billdad
ConsuJtoria Empresarial

t'rol,sslooallsmo

..�<._ .... _ ..._� ... "

ta�1� {fu;âli$de
Compatênda

CredIbilidade

www.f}lIm:z:.cQm.br

(41)U'1'14'11.'

9�l1!íl@.����,(1lJ(IWri .. k'w.'

.,......... �lm
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Gabo de guerra
Diante da possibilidade de serem adotadas

medidas para conter as importações do setor

têxtil, já se movimenta a ABVTEX - Associação
Brasileira do Varejo têxtil. Seu principal argu
mento é o descompasso que existe entre o cres

cimento do varejo e da produção têxtil. É claro

que não pode haver crescimento na produção
se não houver demanda ou se esta demanda es

tiver sendo suprida por importações. Case dis
cutir qual a capacidade ociosa da indústria têxtil.
Note-se que os associados da ABVTEX empre-

• gammenos de 200mil pessoas em todo o país.

Famnia de inversores
Até poucos anos atrás, os inversores só

podiam ser obtidos através de importação e fJ.

sua fabricação era restrita. Esta foi uma das
áreas em que aWEG realizou fortes investi

mentos, pois trata-se de um "parceiro" para
omotor elétrico. Agora a empresa jaraguaen-
se está colocando no mercado uma nova fa
mília de inversores com avançados recursos,
incorporando tecnologia de última geração.

São estes tipos de produtos que caracterizam
um país - oumunicípio - como industrializado.

Fim do interurbano
Fundamental para o desenvolvimen

to microrregional é a decisão da Anatel

que põe fim às cobranças da tarifa inte
rurbana para as ligações na micro-região
que utiliza o mesmo DDD - no caso da

região, o 47. Foram alcançadas pela me
dida no estado: Florianópolis, Chapecó,
Vale do Itajaí, norte/nordeste catarinen

se, Lages, região carbonífera e Tubarão.

Quanto à região de Foz do Rio Itajaí, já era
considerada integrada, com tarifação lo
cal. Segundo a Anatel, serão beneficiadas
até 68milhões de pessoas em cerca de 560

municípios. As operadoras de telefonia
terão 120 dias para se adaptarem.

,

f

Mercado Regional
.

Lourival Karsten

Hiper disputa
Na semana passada, em meio às liquidações de iní

cio de ano, oWalmart lançou uma campanha promocio
nal de preços de dois mil itens, em especial alimentos.
Diante da atitude da terceira maior rede, que está utili
zando o preço como instrumento para ampliar sua par
ticipação de mercado, a rede Extra - do Pão deAçúcar - e

Carrefour responderam com promoções menos amplas
mas igualmente fortes para não deixar espaço. Esta pode
ser uma contribuição.importante para conter a inflação.

PIERO RAGAZZI

Mais benefícios
Estão tramitando dois projetos de reforma constitu

cional que buscam a ampliação da licença maternidade
de 120 dias para 180 dias e que reduz a jornada de traba
lho de 44 horas semanais para 40 horas semanais.

Em relação à licença maternidade, o custo dos 60

dias adicionais só poderá ser compensado pelas empre
sas que estão. sendo tributadas pelo lucro real. Em re

lação à redução da jornada, não há redução de salários
e ainda o adicional para' as horas extras passa de 50%

para 75%. Em um cenário em que faltam profissionais
no mercado, estas medidas, além de provocarem infla

ção por causa do repasse para os preços, criam um grave
problema, pois, num primeiro momento, demandarão

contratações - mas, no médio prazo, viabilizarão inves
timentos na automação. Isso reduzirá a necessidade de
mão de obra em diversos setores.

COMUNICADO
Foram danificados os documentos contábeis da empresa BAUMANN

IND. E COM. DE AÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.? 03.749.237/0001-
68, sendo eles, as notas fiscais de Entrada do ano 2000 á 2009, Saídas"
2000 à 2008, modelo 1, série 1, ao qual estavão todas utilizadas, Gias e

Guias ICMS 2003 à 2007, Livros de Apuração IPI 2005 e 2008, Livros Servi
ços 2005 e 2008, Faturas CELESC/TELEFONE OS/2005 à 01/2010 e as De

clarações DCTF 11/2003 à 02/2007, DIPJ 2000 à 2007, SINTEGRA01/2005
à 12/2005, DACOM 2004 à 2006.

Inflação
dos alimentos
o recente surto de desenvol

vimento das nações do BRIC está

provocando importantes desdo
bramentos, pois cresce o poder
aquisitivo e o consumo das po
pulações destes países - e com

isto a demanda por alimentos.
Trata-se de um fenômeno que tem

. tudo para se acentuar ao longo dos
próximos meses e anos, gerando
um novo problema. Enquanto o

consumo de alimentos aumenta

va nos países desenvolvidos - com

populações limitadas - o fenôme
no tinha uma dimensão, mas, ago
ra, estamos falando de mais de 2,5
bilhões de bocas.

RETRATAÇÃO
Declaramos para os devidos

fins que o titulo 12983, em nome

de WALDEBURG HINSCHING

portador do CPF: 004.352.529-68,
com vencimento 16/11/2010 foi

liquidado com o vencimento na

data correta, na empresa Shoping
da Ceramica. Obs: ocorreu erro

de sistema e gerou incorretamen
te aviso de cartório.

Jaraguá
Factoring

Completa, hoje, 11 anos de

atuação neste mercado normal
mente complexo, pois atua em

um mercado bastante instável -

mas fundamental para o modelo
econômico atualmente 'em uso.

LOTERIA

1 ° 48.659 600.000,00
2° 66.594 12.000,00
3° 31 .930 9.000,00
4° 65.651 7.410,00
5° 70.633 6.000,00

r!l'''i!'''"I''!!�]::i'D�::�r�l:t;u:,�rz�'''''IIII''IIf''/j

04 - 05 - 08 - 1 2 - 31
38 - 39 - 41 - 45 - 48
52 - 53 - 55 - 59 - 69
14 - 83 - 85 - 95 - 96

�""'IIII'"I1.'f1;:�:�:€fZ:�l,�]::::J:!;:�/'IIIIIIII'I'IIII"j

05 - 27 - 34 - 46 - 48 - 52

l'IIIIIIIIIII"I!!fj::!!:�:�!�"l:r:�'l;:!I'II1'"'I"11I1

01 - 25 - 28 - 36 - 47 - 48

01 - 07 - 17 -19 - 22 - 32

rlll'"I1I""I1I1I1III'JJ,ru:r,f,!!I.II"".'''!III1�

26 - 47 - 54 - 55 - 79

IN DIGADORES
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Recuperação vai custar caro
Prefeita Cecília Konell acredita que enxurrada gerou prejuízo superior a R$ 20 milhões
JARAGUÁ DO SUL

OS números da enxurrada que
atingiu o município assustam.

Segundo a Prefeitura, 120 mil
moradores foram afetados
e o prejuízo pode ultrapassar
RS 20 milhões.

Para
se ter uma ideia dos es-·

tragos, a quantidade de resi
dências que sofreram danos

chegou a 16 mil, segundo
relatório concluído até as 10h de do

mingo. Além disso, 54moradias foram
totalmente destruídas e 182 pesso
as estão desabrigadas. A Defesa Ci
vil também constatou 300 pontos de

deslizamento, 97 áreas de risco e 14

casos de desabamento.
O secretário de Defesa Civil, Jair

Alquini, afirma que mais de 200 resi
dências em áreas de risco estão sendo
avaliadas e podem ser interditadas.

Agora, as famílias que deixaram estes

locais devem esperar o laudo técnico
do órgão para saber se poderão voltar.
"Não temos previsão de quando os

laudos serão concluídos, mas temos

14 funcionários realizando este levan
tamento na cidade", comentou.

Hoje, a administração também
deve entregar ao governador Rai
mundo Colombo um relatório sobre
os prejuízos causados pela enchente.
Colombo visitou Jaraguá do Sul na
noite de sábado e prometeu conver

sar com a presidente Dilma Rousseff
amanhã sobre a liberação de recursos

para as cidades atingidas pela chuva
no Estado. "Nossa parte nós (Prefei
tura) fizemos, mas agora precisamos
de ajuda", comentou a prefeita Cecília
Konell durante coletiva de imprensa
ontem à tarde.

Cecília destaca que a prioridade
é atender às famílias que perderam
tudo na enxurrada. Para isso, a Arena
transformou-se em uma central de ar

recadação de donativos (veja mais na
página 7). No local também foi mon
tado um ponto de cadastramento de
famílias atingidas pela chuva, além de
um ambulatório e um posto de infor

mações do Samae.
As assistentes sociais também es

tão visitando as localidades mais atin

gidas e avaliando quais as principais
necessidades dos moradores. Ontem, a
Prefeitura iniciou a coleta de móveis e

eletrodomésticos que serão entregues
às vítimas da chuva. Quem quiser doar
deve ligar para o telefone 3370-9555.

• Dailne Zlnghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO
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Secretário de Defesa Civil JairAlquini e geólogo Normando Zitta apresentaram balanço dos estragos ontem à tarde, junto com outros representantes

Rua Domingos Rosa, no Boa Vista, é uma
das ruas que devem ser recuperadas

Seis pontes destruídas e uma

lista de estradas danificadas
Os trabalhos da secretaria de

Obras para recuperar o municí

pio seguem em ritmo acelerado.
No entanto, o titular da pasta,
Valdir Bordin, admite: os estra

gos foram tantos que é difícil sa
ber quando a situação voltará à

normalidade, pois os prejuízos
foram generalizados.

Segundo Bordin, seis pontes fo
ram destruídas e mais de 20 ponti
lhões estão danificados. Em relação .

aos problemas nas ruas, a lista é ex
tensa. A destruição atingiu 30 ruas

de lajota, 35 ruas de asfalto e 180

quilômetros de ruas com macada
me. Mas, conforme o secretário, os
estragos devem ser bem maiores.
"Muitos moradores estavam de fé
rias até domingo e estão começan
do agora a entrar em contato com a

Prefeitura", disse.
De acordo com o geólogo da

Prefeitura, Normando Zitta, desde

quarta-feira passada, caíram 377
milímetros de chuva na cidade. A

situação mais preocupante acon

teceu na sexta-feira, quando o mu

nicípio foi atingido com 145 mm,
sendo que 120mm caíram em ape
nas uma hora e meia. "De quarta a

sexta-feira choveumais do que o es

perado para 15 dias", ressaltouZitta.

Para amanhã e quarta-feira, a
meteorologia prevê chuvas de 15

mm por dia na região, nível con
siderado normal pelo órgão. No
entanto, o secretário Jair Alquini
destaca que o monitoramento às
áreas de riscos, já que o solo está
encharcado. Conforme o geólogo
Normando, é preciso em torno de
cinco dias de sol para que a terra

de estabilize e haja menos riscos
de deslizamentos.

Alquini destacou a importân
cia de os moradores deixarem as

áreas mais passíveis de desliza
mentos se assim forem orientados

pela Defesa Civil. "Apesar do risco,
percebemos que muitas pesso
as têm resistência em abandonar
suas casas", destacou. Ele lembra

que a participação de voluntários
de diversas entidades foi funda
mental para chegar em áreas de
difícil acesso e prestar rápido aten
dimento às vítimas.
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LICA ÃO DA BR- 80
. Decisão está na pauta do Dnit, mas pôde

ser adiada por causa das enchentes
Estámarcadaparaamanhã a discussão sobre anova

planilha de custos para a duplicação da BR-280. Ainda

assim, os técnicos do Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes) podem acabar dei
xando o assunto para mais tarde. Segundo o assessor

do Departamento, BrenoMaestri, a intenção era que o

assunto fosse resolvido ainda em janeiro. A priorida-
\ de, no entanto, passou a ser a emergência em Estados
2 . os pelas enchentes das últimas semanas.

tiA atenção é para os processos emergenciais

que estão na pauta da semana, em locais como

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É
preciso fazer um detalhamento para dispensar as
licitações e aprovar as obras de emergência, como
prevê a legislação", explica Q assessor.

A planilha de custos precisou ser adaptada de

pois que duas empresas concorrentes afirmaram

que o valor previsto, de R$ 955 milhões, era muito
baixo para a realização das obras. O valor disponi
bilizado pode passar de R$ 1,2 bilhão.

LESÃO CORPORAL

Sobrinho leva facada do próprio
tio, que foge após cometer crime

Um tio agrediu o próprio sobrinho com uma fa
cada no abdômen por volta das 6h de ontem, na
rua Pedro de Borba, bairro Corticeira, em Guara
mirim. Segundo informações repassadas pela Po

lícia Militar, o tio de 62 anos fugiu depois do cri
me e permanecia foragido até o fechamento desta

edição. Na tarde de ontem, a vítima, de 40 anos, se
recuperava dos ferimentos em um quarto do Hos

pital-São José. As causas da agressão estão sendo

apuradas pela polícia.
Na noite de domingo, a PM atendeu um caso de

briga entre dois irmãos, de 19 e 20 anos, que resul
tou em lesões corporais na rua Francisco Zacarias
Lenzi, bairro Vila Lenzi. O jovem de 19 anos levou
um soco no olho direito e foi levado ao pronto
socorro. Em seguida, os irmãos - que estavam

embriagados - foram prestar esclarecimentos na

delegacia.
CONFIRA ESSAS E OUTRAS OFER- �S
EM CARTUCHOS ORIGINAIS HP
NA FORMIGARIINFORMÁTICA.

HP21b HP 21XL
Compatível:
OJ1460 1015601
02460/F4140
IF4180 IF380
IF350 102360
OJ4315 FAX 1250
1 J3680
Rendimento':
475 Pago

Compatível:
OJ1460 1015601
02460/F4140
IF4180 IF380
IF350 102360
OJ4315 FAX 12501
J3680
Rendimento":
190 Pago

HP27b HP28
Compatível:
OJ3320 13520
13650 OJ4315
FAX 1240
Rendimento':
240 Pago

Compatível:
OJ3320 13520
13650 OJ4315
FAX 1240
Rendimento':
280 Pago

HP56b HP60b
Compatível:
OJ9680 19670 PS
07260/7550
/7755/7960 FAX
1240
Rendimento':
520 Pag.

Compatível:
F42801 01660 1
F44801 F4580 1
C4680 1 C4780
Rendimento':
200 Pag.
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