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o Femusc mudou,
literalmente, a vida de sua

coordenadora artística,
DeborahWanderley

dos Santos.
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Consumidor usa

menos cheque
Segundo dados da (DL,
a inadimplência é baixa
na cidade, com média de
2,5%, índice que cai para
1,7% quando se trata de
pagamento em cheques,
os famosos sem fundos.
Mas a entidade alerta que
a época do ano é propícia
para calotes. Página 11

Vale pede
milhões ao E

505
-. JI'

do

Jovem atingida na cabeça,
por um foguete, no

réveillon 2008/09, fala,
.

com exclusividade, sobre
sua recuperaçao, mas

ainda depende de ajuda
da família. Página 23

Cecília Konell, Lia Tironi e Carlos Chiodini entregaram, ontem, o levantamento
detalhado dos prejuízos causados pelas enxurradas ao governador Raimundo Colombo.

Para fechar a conta, os números de Guaramirim seguem hoje para a Capital.
Página 4

SEM DATA PARA REABRIR
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A nova vida de .

Ana Paula

FAMEG

A se-416, entre Jaraguá e Pomerode, é a única rodovia do Estado que permanece fechada. Presidente
do Deinfra, Paulo Meller, vistoriou o local, ontem. Até amanhã, o órgão emite um parecer técnico.

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Wikipedia posta

em cheque por Veja
A revistaVeja publica uma matéria titu

lada "Feita por quem Quiser", sobre a enci

clopédia colaborativa online Wikipedia. A

reportagem foi uma dentre as muitas que
questionavam a credibilidade das informa

ções que podem ser editadas por qual
quer um, a qualquer hora.

Inaugurada em 15 de janeiro de 2001,
criada por Iimmy Wales e Larry Sanger,
a Wikipedia (do havaiano wiki, "veloz",
e enciclopédia) teve, desde o início, sua

credibilidade criticada. Operando em

um esquema colaborativo, o conteúdo
do site pode ser alterado por qualquer
usuário cadastrado, e não exige-se qual
quer prova de especialização no tema

do artigo editado.
Embora a política interna do site

favoreça a imparcialidade e neutralida
de, as criticas centrais ao conteúdo ba
seiam-se em falta de autoridade, prio
rização de consenso sobre veracidade
de informações e um peso desmedido a

material de cultura popular. Além disso,
muitos veem o site como sendo alta
mente vulnerável a vandalismo.

Em 2006, a revista The New Yorker

publicou um artigo sobre o site, incluin
do uma entrevista com um editor cha
mado "Essjay", que se dizia doutor em

Teologia. A reportagem, de Stacy Schiff,
expôs "Essjay" como um desistente da

faculdade, chamado Ryan Jordan, sem

qualquer experiência educacional.

Apesar disso, um estudo da revista Na
ture no mesmo ano concluiu que a quan
tia e gravidade dos erros nos artigos da

Wikipedia não era muito diferente do que
erà visto na Enciclopédia Britânica.
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Giovanni "John" Buscema,
ilustrador premiado

Desenhista e colorista ítalo-americano,
Giovanni "John" Natale Buscema foi um dos

principais artistas da Marvel Comics em seus

anos iniciais, nas décadas de 60 e 70, traba
lhando com a editora'até o ano de sua morte,
em 2002. John Buscema é considerado uma

das "peças-chave" na ascensão da Marvel nos

anos 60 e 70.
Ao longo dos 53 anos de carreira, Buscema

trabalhou em quase todos os títulos da edito

ra, sendo mais famoso pelo seu trabalho nas

revistas "Thor", "Surfista Prateado" e "Os Vin

gadores". Buscema recebeu o prêmio Alley, à

época o maior na indústria de quadrinhos,
em 1968 e 1969, o prêmio Shazam em 1974,
Eagle em 1977, Inkpot (para ilustradores) em

1978, e entrou para o hall da fama do prêmio
Eisner (hoje a mais importante premiação no

ramo) em 2002.
Deixou dois filhos, John Ir, e Diane. Sua

neta Stephanie trabalha como ilustradora fre
elancer. Seu irmão Silvio "Sal" Buscema tam

bém ilustra para a editora Marvel, primaria
mente com "Homem-Aranha".

FOTOS DIVULGAÇÃO

John Buscema trabalhou com quadrinhos desde a chamada
/lEra de Ouro", na década de 40, até sua morte, em 2002

PELO MUNDO

�n)

República da índia
Independente do domínio britâ

nico há três anos, a Índia se procla
ma uma república em 26 de janeiro
de 1950, com o início da vigência da
nova constituição, que estabelece um

governo democrático parlamentar, se

diado em Nova Delhi. Desde a procla
mação, tem lidado com movimentos

religiosos e guerras de independência.

"'i

Diamante
Encontrado na África do Sul o

maior diamante do mundo, o Dia
mante Cullinan, de 3.106 quilates (cer
ca de 621 gramas). Pai descoberto por
Frederick Wells, gerente da mina Pre

mier, pertencente a Thomas Cullinan.
A pedra foi cortada em 11 gemas pela
companhia Assher. As duas maiores
estão expostas na Torre de Londres.

Lisboa.é atingida por um forte tre

mor de terra, estimado em magnitude
6.9 na escala richter. Como Portugal
era uma das nações mais fortemente
religiosas à época, as imensas perdas,
avalia-se que 30 mil morreram, leva
ram a fortes questionamentos teoló

gicos e filosóficos, repetidos em 1755,
com novo e mais grave tremor.
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRAQUINTA-FEIRA
Jorge 8rognoli,

economista
Durval Marcatto, Romeo Piazera Victor Danich,

presidente da Acijs
'

Júnior, advogado- sociólogo

Férias combina com educacão
�

"'-érias. Não posso reclamar das minhas últimas.
Das férias em si, pelo menos. Esse ano o roteiro
foi das praias aqui em Santa Catarina mesmo.

De Piçarras a Laguna há diversos lugares
paradisíacos. Nos lugares em que pegamos con

gestionamento, já sabíamos deste risco. Não era

novidade. Então, penso, quem reclama dos engar
rafamentos nas praias já sabidamente sem estrutu

ra viária, poderia fazer a opção de escolher outros

lugares para descansar e aproveitar sem perder
tempo com o estresse. Não quero dizer, com isso,
que devemos nos acomodar com as más administra

ções públicas. Nem, tampouco, que as

vias principais de escoamento (como
a BR 101, parte sul, e BR 280) devem
ser esquecidas. Entretanto, em férias,
ainda temos a possibilidade de optar.

Mas não é sobre isso que resolvi
falar hoje. O assunto é a educação nas

férias. Ou deseducação. E sobre como

é fácil sermos corruptos, no sentido
mais amplo da palavra. As situações
mais corriqueiras demonstram o re

laxamento ético pelo qual estamos, aparentemen
te, passando. Se por um lado temos mais consci
ência da importância do voto e da necessidade da

cobrança de postura e trabalho dos eleitos, por ou

tro nos acomodamos ou somos coniventes (por que
não cúmplices?) com o mau comportamento alheio.

E o verão é fértil para estes arranjos. Nas praias:
donos passeando com seus animais na areia onde,
não raro, fazem suas necessidades; pais enterrando
fraldas descartáveis recheadas na areia; filhos jogan
do embalagens de picolé no mar; jogadores pratican
do seu caquético futebol sem se importar com quem
não quer tomar banho de areia ou levar bolada. Nas
estradas: os campeões de audiência são a ultrapas-.
sagem pelo acostamento, as buzinadas que nada
resolvem e os xingamentos gratuitos. Nos cinemas:
furadores caras-de-pau de filas; comedores de boca
aberta de salgadinhos fedidos; conversas ao telefone
celular; piadas sem graça em alto tom sobre cenas do
filme. Em todos os lugares: fumantes jogando sua fu

maça para quem não quer cheirar e os restos de seus

Matrículas' abertas na

Casa da'Cultura
Estão abertas as matrículas para as ofi

cinas da Casa da Cultura Paulino João de
Bem, em Guaramirim. Há vagas para as

aulas de teclado, violão, artes visuais, dan

ça acrobática, hip-hop e jazz, teatro, banda
marcial ou violino. As inscrições vão até o

dia 9 de fevereiro. Para se matricular, é pre
ciso apresentar comprovante de residência,
cópia de identidade ou certidão de nasci

mento, dos pais e do aluno, e uma foto 3x4.

Informações: (47) 3372-0147.

cigarros pelo chão, pela sacada ou pela janela do car

ro ou do apartamento.
.

Não tenho a menor sombra de dúvida que todos se

lembraram de alguma situação que presenciaram ou

ouviram falar sobre a falta de educação alheia. Alguns,
talvez, tenham se enxergado nos exemplos descritos.

Nessas horas lembro-me de Ernesto Sabato, um

escritor argentino, já com experiência para dar e ven

der, quando diz, na sua obra A resistência, que lia vida
dos homens centrava-se em valores espirituais hoje
quase em desuso, como a dignidade, o desinteresse,
o estoicismo do ser humano perante a adversidade.

Esses grandes valores, como a hones
tidade, a honra, o. apreço pelas coi
sas bem-feitas, o respeito pelo outro,
nada disso era excepcional, mas coisas

que se encontravam na maioria das

pessoas. ( ...). Outro valor perdido é a

vergonha. Vocês perceberam que as

pessoas não têm mais vergonha, e que
podemos encontrar qualquer sujeito
acusado das piores corrupções mistu
rado com gente de bem, com um largo

sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido?
Em outros tempos, sua família teria se enclausurado,
mas agora tudo dá na mesma, e alguns programas de
televisão até convidam o criminoso e o tratam como

a um distinto senhor".
Nem precisa ser um grande corrupto para não ter

vergonha. Quem nunca se deparou com algum ele
mento que arrotou suas proezas por ter levado vanta

gem, seja por um suborno para não levar multa ou por
um troco a mais que recebeu, percebeu e não devolveu?

E por que tudo isso? Por que essa irracionalida
de quando a humanidade progride tanto em tantas

áreas? Talvez o próprio Sabato nos dê uma ideia da

resposta: liA televisão nos tantaliza, como que nos

enfeitiça. Este efeito entre mágico e maléfico re

sulta, penso, do excesso de luz que nos toma com

sua intensidade. Inevitável lembrar que ela pro
duz o mesmo efeito nos insetos, e até nos grandes
animais. Então não apenas é difícil afastar-se dela,
como também perdemos a capacidade de olhar e

ver o cotidiano".

"

." .

SERViÇO

Opinião 3

Diretor: Nelson Luiz Pereira - nelson@ocorreiodopovo.com.br
O-(;OIUU:lO 06 rmiõ Editor-chefe: FabianLemos - fabianlemos@ocorreiodopovo.com.br

""i'919 • 2�'- Projeto Gráfico e ProgramaçãoVISUal: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919 - Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul- SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO

IMAGEM DO DIA

Quando
conseguem uma folga dos concertos

do Femusc, os músicos aproveitam para
disseminar a cultura erudita em locais como a

praça d alimentação do, Shop,ping 8�eithaup� . 'mn, '::: ,I I
.

,

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. t

t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

Salão Barg tem
assembleia dia 30

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n? 14/2011

o SAMAE de Jaraguá do Sul (Se) comunica que está contratando a em

presa Ashland Especialidades Químicas Ltda, para fornecimento de Auxiliar
de Floculação, através de Dispensa de Licitação, ao valor de R$ 12.075,00
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

A diretoria da Associação Recreativa e

Cultural Rio da Luz "Salão Barg" convoca

associados, em conformidade com o seu

estatuto social, para a Assembleia Geral
Ordinária no dia .30 de janeiro, na sede, rua

Eurico Duwe, 2.600, bairro Rio da Luz I,
em Iaraguá do Sul. A primeira convocação
acontece às 9h, com segunda convocação
às 9h30, para tratar dos seguintes assuntos:

prestação de contas, exercício 2010, eleição
da nova diretoria e assuntos diversos.

Nem precisa
ser um grande

corrupto para não
ter vergonha.

Apevi promove
Empretec 2011

Em parceria com o Sebrae de Santa

Catarina, a Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu)
realiza até o dia 29 deste mês mais uma

edição do Empretec, programa que visa o

desenvolvimento do empreendedorismo
na região. A programação acontece das 8h
às 18h no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. Mais informações pelo telefone (47)
3275-7028, pelo e-mail administrativo@

apevi.com.br e no site www.apevi.com.br.

Chico Saraiva'
e Suzana Travassos

O Sesc preparou um espetáculo inter-·
. nacional para abrir as portas em 2011. Nes
te sábado, às 20h, Chico Saraiva e a portu
guesa Suzana Travassos se apresentam no

teatro com um concerto híbrido, fazendo
referências poéticas às culturas brasileira
e portuguesa. O repertório inclui temas de
Chico Saraiva, Carlos Paredes, Amália Ro

drigues e Heitor Villa Lobos. Os ingressos
custam R$ 1,00 (comunidade) e R$ 0,50
(comerciários). Classificação livre.
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EMERGÊNCIA REGIONAL

Recons ção do Vale
custará R$ 50 milhões

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,. 26 de Janeiro de 2011

Comitiva se reuniu ontem com o governador e apresentou levantamento
A prefeita CecOiã Konell
(DEM), o deputado
diplomado Carlos Chiodini
(PMDB) e o secretário
de Desenvolvimento
Regionallio Tironi (PSDB),
entregaram ontem ao

governador Raimundo
Colombo (DEM) um relatório
contendo informações,
reportagens e fotografias
sobre as enxurradas que
afetaram a região.

O
dossiê será entregue para
presidente Dilma Rous
seff (PT) pelo governador
do Estado que viaja hoje

a Brasília, onde se encontra com

ministros e representantes da
Defesa Civil nacional.

O levantamento aponta para
um prejuízo de R$ 50,5 milhões
entre as cidades da microrregião.
Somente o município de Jaraguá

.

do Sul deve precisar de R$ 27 mi
lhões para recuperar estradas, re

mover barreiras e. deslizamentos
e reconstruir galerias de água. A

Prefeitura de Massaranduba cal
cula que serão necessários R$ 10

milhões para deixar a cidade re

feita após as enxurradas, mesma

quantia reivindicada por Corupá.
Schroeder listou um prejuízo de
R$ 2 milhões e Guaramírim, que
deve entregar o relatório somente

hoje, vai precisar de R$1,5 milhão.
"Esse relatório traz um pa

norama completo da situação, já
com orçamento de recuperação.
São dados importantes que nós
vamos levar para Defesa Civil
nacional para tentar somar for

ças de recursos do governo do

Estado e do governo federal para
fazer frente a essas demandas que
são muito altas e que exigem que
todos nós trabalhemos juntos
para minimizar o sofrimento e as

perdas da sociedade catarinen

se", afirmou o governador após a

reunião. Até agora, o Estado libe
rou R$ 2,5 milhões para as cidades

atingidas, através da Defesa Civil.

"
Vamos somar forças de
recursos do governo do

Estado e do governo
federal para fazer frente

a essas demandas que
são muito altas.
RAIMUNDO COLOMBO,

GOVERNADOR

"
O secretário Lia Tironi saiu oti

mista do encontro e afirma que é
necessário que o Estado e o go
verno federal liberem recursos

rapidamente para que os muni

cípios voltem à normalidade o

quanto antes. "O governador se

colocou à disposição. Ainda não
existe data para liberação de

verbas, mas o encaminhamento
está sendo feito". Segundo Car
los Chiodinl, após o retorno do

governador de Brasília, o grupo
deve voltar a se reunir para saber
a quantia exata que será liberada

para cada município e também
os prazos. Do encontro devem

participar representantes das

principais secretarias do Estado.
"Nós gostaríamos que a solução.
fosse imediata. O assunto é priori
dade para o governador, mas o Es

tado tem suas limitações", afirma
o deputado.

• Patrícia Moraes
patriciamoraes@ocorreio�opovo.com.br

* Fonte Defesa .tvi!

"
Ainda não existe

data para liberação
de verba, mas o

encaminhamento
está sendo feito.

LlOTIRONI,
SECRETÁRIO DA SDR

"

Comitiva participou de encontro com o governador e apresentou levantamento dos prejuízos no Vale

LIBERAÇÃO DE TAXAS

Bancada faz apelo
Na tarde de ontem, a bancada do PT na Câmara de Vereadores en

viou ofício a órgãos do município, Estado e União intercedendo em

favor dos atingidos. Uma das solicitações feitas é para que a Polícia
Militar não considere as multas geradas' na ultima sexta-feira, em vir
tude das fortes chuvas que deixaram a cidade alagada. Outra priori
dade é conseguir vacinas para as pessoas que entraram em contato

com a água. Os vereadores também sugerem que o Samae cancele a

cobrança da taxa de esgoto das áreas atingidas.

, PRONTO EM MAIO

Plano estadual de prevenção
Além das verbas que devem ser liberadas para reconstrução dos

municípios catarinenses atingidos pelas enxurradas, \0 governo do
Estado deve anunciar em maio um grande projeto de prevenção, que
vai prever a reformulação das construções em áreas de risco, obras de

engenharia hidráulica, para evitar o transbordamento dos rios, além
da criação da Secretaria Estadual da Defesa Civil, que terá orçamento
maior. A empresa contratada para elaborar o projeto técnico é japo
nesa e já com experiência na área.

• Schroeder:'

R$ 2 milhões
• Guáramirim:

R$ 1,5 milhão
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FONE 473370.1023
wwW.grupqft.com.br

Ainda as pensões
A cada dia, tanto na imprensa
nacional como na estadual,
têm surgido novas e intrigantes
revelações sobre afarra das pensões
pagas a ex-governadores, viúvas,
e, pasmem, até a uma filha de
Hercílio Luz. Por decreto, em 1970,
Ivo Silveira aquinhoou Hercília
Catharina da Luz, hoje com

89 anos. Curioso, curiosíssimo
mesmo é descobrir que a senhora
em questão recebia R$ 2,2 mil até
2008. Então, eis que o bondoso
Luiz Henrique da Silveira

equiparou os vencimentos dela
aos do próprio governador: R$ 15

mil. Certamente, houve algum
motivo de ordem humanitária,
mas, se isso justificasse, então, as

mulheres abandonadas, doentes,
órfãos, viúvas, desvalidos de

toda sorte deveriam ter direitos
a receber pensões polpudas da
viúva. Ou não? Nos gabamos da
tal consolidação da democracia
no Brasil, mas situações como

essa trazem à tona distorções dos

tempos imperiais, onde o sangue
azul era garantia de privilégios e

mordomias. Pouca coisa mudou.
Aos amigos efilhos do rei, as

benesses, e aos demais, os rigores da
lei. Ressalte-se que Luiz Henrique
abriu mão da bolada e Eduardo
Moreira não recebe porque é
o atual vice-governador. Daí,
fica a perguntinha: será mesmo

que essa turma precisa sangrar
dessa maneira o erário?Já não se

beneficiaram o suficiente ao longo
da história? Tudo pago com o meu,

o seu, o nosso.

Rebole
Da assessoria de imprensa do senador Paulo Bauer. "Sobre a nota

'Alfinetada', publicada em sua coluna na edição de hoje (ontem) de
O Correio do Povo, esta assessoria de imprensa informa que: 1) O
senador Paulo Bauer não tem como prática aparecer em fotografias
de jornal diante da desgraça alheia. 2) Falar de cargos na estrutura

de governo em meio a uma tragédia como a que, infelizmente,
castigou Jaraguá do Sul, é algo impróprio. 3) Paulo Bauer prefere
trabalhar como senador, cargo no qual será empossado no próximo
dia lo de fevereiro, na busca de recursos para a recuperação dos

prejuízos sofridos pela população e pelo município." Registrado.

Romaria
Prefeito Nilson Bylaardt, deputado Carlos Chiodini, secretário de

Agricultura de Guaramirim, João Dalprá e o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Antônio Albano, tiveram agenda cheia em

Florianópolis. Primeiro, na Fatma, onde foram em busca de acordo para
que agricultores do município possam plantar e colher. Eles receberam
multas por falta de licença ambiental. Mas as notícias não são

alvissareiras, pois a Fatma é burocrática e lenta por natureza. Terão que
insistir muito e negociar para chegar a uma solução. O grupo também
avistou-se com o secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalchini (foto)
e com o titular da Saúde, Dalmo de Oliveira. Este, visita Guaramirim
no dia 21 de fevereiro, quando vai conhecer o Hospital Santo Antônio.

Bylaardt pede ajuda do Estado para melhorar a estrutura.

Problema
De um demista com trânsito fácil na cúpula
partidária e administrativa, em Florianópolis:
"contra fatos, não há argumentos: em Jaraguá,
Lio Tironi só não será o secretário se o Paulo
Bauer não quiser. Pelos simples critério de que
Luiz Henrique indica em Joinville, Raimundo
Colombo em Lages, Eduardo Moreira em

Criciúma e Bauer em Jaraguá. Ponto:'

Pescaria?
A ministra Ideli Salvatti desembarca, amanhã,
em Roma, capital da Itália. Tem uma agenda
aparentemente relevante, pois, do sábado até

quinta-feira, marca presençana reunião do
'comitê de Pesca da Fao, o órgão das Nações
Unidas para o combate à fome. Só não se sabe o

que a ministra vai fazer na sexta-feira, embora
tenha dito que vai pagar as despesas com o

próprio dinheiro. Pois é.
FOTOS DIVULGAÇÃO
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dial (em razão da perda de lastro do dólar) vão

atingir também o Estado. "Se não vierem os im

pactos, ótimo, mas como servidores públicos
deveremos estar psicológica e funcionalmente

preparados para dar respostas rápidas e ante

cipadas à crise." Até o final do ano, estabeleceu
Rezende, 'devem estar automatizados todos os

processos da Fazenda, de forma coordenada a

uma nova matriz de governo eletrônico.

ecretário Ubiratan "Bíra'' Rezende,
o homém que tem a chave do cofre

estadual, reuniu seus diretores e ge
rentes, esta semana. Em linhas gerais,

preconizou que SC está sendo bem sucedida no

pilar "arrecadar mais." Agora, diz Bira, é preci
sar "gastar melhor." A crise internacional, avisa,
foi apenas abafada. Cedo ou tarde, os impac
tos desse reordenamento da economia rnun-

Canal termenlo
o PMDB continua sendo o maior

partido do Estado em número
de filiados, com 136.8667. O PP

segue em segundo, bem próximo,
com 127.l89 partidários, embora

este, bem como o DEM, esteja
perdendo espaço. PSDB e PT são

os que mais crescem. Em Santa

Catarina, contando todos os

partidos, o número de filiações
cresceu 9,13% entre 2005 e 2010.

P 'idos.
Os dois 'vereadores do Pl'de

Jardguá do Sal elaboraramunta

listade pedidos a autoridades"
em função das enxurradas,

Destaque para asôlleaação de
tuna sessão extraordináriapara
votar o pnljleto que ressuscita
o aLLxilio�aiuguel aos atingidOlS
pela elurvararía,

Vereador Justino da Luz entende

que chegou a hora de cobrar a fatura

pelos votos que alguns petistas
fizeram em Jaraguá. Ele já acionou
o gabinete do deputado federal
Décio Uma, em busca de apoio para
a liberação de verbas. Também vai

pedir ajuda a Pedro Uczai, que sai
daAssembleia e desembarca em

Brasília mês que vem. Tomara que a

resp�sta seja rápida!

�

RECADO· Governador
Raimundo Colombo vai nomear os

secretários regionais pensando em

agregar e não em dividir. Sempre
no contexto da tríplice aliança.

NORTE • Secretário César
Grubba prometeu a ativação

de três delegacias, em Joinville,
até o fim do semestre.

-

Contabilidade
Consultoria Empresarial

&R&IS&, OO&26!ltl Ouafidade
�

�

Profissionalismo

Competência

Credibilidade

www.gumz..com.brgumz@9umz_Otlm.br

(47)3311-4747 II1II fIICEIfA_liC8I1I. Desde 1918
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DO LEITOR

O percentual que importa.
i
I ,

I
i V

ilfredo Pareto foi o ita
liano que criou o prin
cípio 80-20: que afirma

que para muitos fenô
menos, 80%, das consequências
advém de ,20% das causas.Sua
teoria se confirma
todos os dias. Sába
do passado, estive
mos eu e um grupo
de voluntários da
AJAPRA no bairro
Czerniewicz para
ajudar uma volun
tária que mantinha
em sua casa cer

ca de 90 animais,
entre cães e gatos.
Aproximadamente 50 animais
morreram.A força da enxurrada
destruiu casas, muros, ruas in
teiras. Os moradores, atônitos,
tentando entender o que aconte

cia, já começavam a tirar o lodo
e de alguma forma recuperar
seus lares. Me chamou a aten

ção a quantidade de pessoas que
subiam a rua "passeando" 'e em

punhando máquinas fotográfi
cas, eternizando a agonia alheia.

Perguntei a alguns que estavam

próximos se não poderiam aju
dar. A maioria fez que não ouviu
e seguiu "admirando" os estragos
e feliz por não ter sido com ela.
Um senhor já de idade e um ga
roto se prontificaram a ajudar.

Pareto se confir-
mau mais uma vez:

80% de curiosos e

descomprometidos
contra apenas 20%
realmente ajudan
do. Esta semana,
80% ou mais dos
lares jaraguaenses
estão intactos e lá
habitam pessoas
felizes por não te-

rem sido castigadas pela nature

za.Mas tem aí uns 20% que, de

alguma forma, estão sofrendo e

precisando de ajuda. Vamos que-
,

brar a teoria de Pareto com algo
mais forte, chamado Solidarie

dade.Que não apenas 20%, mas

30, 40, quem sabe 50% se sen

sibilize e ajude seu vizinho, seu

amigo, seu parente, enfim, seu

semelhante.

"
Me chamou
a atenção a

quantidade
de pessoas
que subiam

a rua

"passeando" .

"

Robson Amorim

EDITORIAL

Prevenção responsável
A'

avaliação dos técnicos da Defesa Civil
de Jaraguá do Sul e do governo muni

cipal é de que as enxurradas da última
semana só não causaram uma tragédia

maior do que em 2008 devido ao resultado do
trabalho de prevenção reali
zado até agora. A retirada das
famílias que vivem em áreas
de risco foi rápida e evitou que
os deslizamentos fizessem no

vas vítimas fatais. O Plano de

Emergência, elaborado com a

participação de diversas enti

dades' também se mostrou efi
ciente e garantiu que os aten

dimentos acontecessem de
forma mais organizada e eficaz. Porém, quando
se fala em prevenção, é necessário um projeto
maior que diminua os riscos constantemente.

Que disponha de tecnologia capaz de prever os

diferentes eventos climáticos aos quais a cidade
está sujeita. Claro que todas as ações necessá-

rias nesse sentido, como contenção de encos

tas e desapropriações, por exemplo, dependem
de investimentos pesados e que dificilmente as

prefeituras conseguiriam executar sozinhas.
Em Santa Catarina, um amplo projeto está

sendo elaborado e deve ser

concluído até maio, segundo
anunciou o governador Rai
mundo Colombo. Ele engloba a

reformulação das construções
em áreas de risco, obras de en

genharia hidráulica, para evitar
o transbordamento dos rios, e o

fortalecimento da Defesa Civil,
para prevenir novas enchentes.

Do governo federal, Jaraguá
do Sul espera que os R$ 13 milhões previstos no

PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento)
sejam liberados rapidamente para que as obras
de prevenção possam iniciar. Do contrário, novas

chuvas virão sem que o município esteja realmen
te livre de uma tragédia.

DO LEITOR

Consumindo o mundo!

Isso significa
queonosso

querido planeta
não possui

comida,nem
petróleo, muito

menos água
para toda a

população que
nele vive.

Durante
um bom tempo, me achando su

per brilhante, eu tinha certezade que um

dos grandes males da humanidade era a

desigualdade social e que, se os recursos

fossem distribuídos igualmente a todos, pronto:
o mundo estaria salvo! Quanta inocência.

Até que um dia um grande amigo me apre
sentou o site www.pegadaeco
logica.org.net. Foi então que dei
"de cara" com a triste realidade:

para que a população total do
mundo vivesse nas mesmas con

dições em que eu vivia (quanti
dade de comida, água, combus
tível consumidos, etc.) seriam
necessários dois planetas terras

e meio de recursos naturais.
Estou falando apenas de re

cursos naturais e isso significa
que o nosso querido planeta não

possui comida, nem petróleo,
muito menos água para toda a

população que vive nele! Não

quero ser dramática, mas a si

tuação por si já é, então preciso
dizer ainda que isso significa que
para nós, mais' abastados, estarmos nos dan
do ao luxo de desperdiçarmos alimentos, água
(quem já não ficou, ou fica, 30 minutos no ba-

, nho?), outras pessoas estão morrendo!
Isto é extremamente preocupante, visto que '\

a população ainda vem aumentando muito a

cada ano! Como a maioria das mulheres, tenho
muito forte dentro de mim o desejo de ser mãe!
Mas não posso ser egoísta em deixar um mundo

cada dia pior para o meu filho viver! É comum

ouvirmos pessoas dizendo: "Não gosto de assis
tir ou ler jornais, só há desgraças!". Fica mais fá
cil fechar os olhos quando estas desgraças acon

tecem há quilômetros de distância.
Mas nós não estamos isentos, não é? Essas

catástrofes todas que vêm acontecendo não são
nada a menos do que consequ
ências do que NÓS temos feito

para nosso planeta. Estamos su

gando dele, e o que damos em

troca? Lixo! Lixo, em sua grande
, maioria gerado pelo desperdício
citado acima. Só o Brasil produz
240 mil toneladas de lixo por
dia! Para dar crédito ao que es

tou falando' (quem sou eu, não é

mesmo?), sugiro mais uma fonte
interessante e, por motivos ób- �

vias, pouco divulgada: o vídeo "A
História das Coisas".

,

Falar em reciclagem, em sus-

tentabilidade, não se trata de
um discurso para ambientalis
tas revolucionários, trata-se de
sobrevivência! Mas e nós o que

podemos fazer? Vou usar um clichê, que assim o

é porque deve fazer .algum sentido: "É com cada

gota que se forma o oceano" (A frase é essa mes

mo? Enfim, ,algo parecido). O que me pergunto
é: existe volta? Conseguiremos reverter? Não sei,
só tenho a certeza de que devemos iniciar essa

tentativa para ontem!

" .

"

Taline Luise Behling, psicóloga
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JARAGUÁ DO SUL

Além da dor e do medo,
um outro sentimento vem

tomando conta da região
em meio às tragédias
registradas devido às
fortes chuvas.
/

Ea
solidariedade, que ga

nha força, se espalha e não
escolhe nome, profissão

.

ou idade. Prova disso é a

mobilização dos cerca de 500 vo

luntários que atuam diariamente
na Arena Jaraguá. Jovens, adultos,
idosos e até mesmo crianças che

gam espontaneamente ao local
com uma única missão: ajudar.

É o caso da aposentada Frasia
Bortolini Cansan, 66 anos, que na

manhã de ontem trabalhava na

triagem das roupas doadas. "Escutei

que precisavam de trabalho e vim

aqui fazer alguma coisa pelas pesso-

atingida, perdi móveis e minha
casa ficou alagada. Senti na pele o

que estas pessoas estão sentindo.
Por isso vim aqui ajudar de cora

ção", explica. Mateus, apesar da

pouca idade, também parece levar o

voluntariado a sério. "Acho impor
tante e estou gostando", afirma.

QUEM RECEBE
AGRADECE

Do outro lado desta corrente,
estão as milhares de pessoas atin

gidas que elogiam o gestode doa

ção. "Perdi carro, móveis, tudo. Se
eu pudesse estaria aqui ajudando
também. Mas eles estão de para
béns' o trabalho dos voluntários
tem sido nota dez", comenta o

motorista Osni Boldoan, 39 anos,

que teve a casa atingida no bairro
Ribeirão Cavalo.
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as. Cada um ajuda como pode e eu

vim oferecer o meu trabalho", con

ta. Ela relembra ainda que durante
as catástrofes climáticas de 2008

também fez sua parte. "Em 2008,
eu buscava coisas nos vizinhos

para doar", revela, demonstrando

que a vontade de ajudar é maior

que -as dificuldades. "Eu vim até

aqui de ônibus, está calor e às vezes

bate urn cansaço. Mas aí eu paro,
tomo urna água, sento urn pouqui
nho e começo de novo".

O desejo de fazer a diferen

ça também estimulou a família
da enfermeira Janete Borille, 42

anos. "Eu fiquei sabendo do que
aconteceu e comecei a arrecadar
donativos para ajudar. Chegando
aqui, me prontifiquei a trabalhar",
conta. Acompanhada dos dois

filhos, Mateus e Tiago, de 10 e 16

anos respectivamente, a enfermei
ra aproveitou as férias no trabalho

para praticar a solidariedade. "Na
outra enchente, de 2008, eu fui

FOTOS PIERO RAGAZZI

1

A aposentada Frasia Bortolini Cansan, 66 anos, dedica seu tempo
livre ao voluntariado em solidariedade ás vítimas da enchente

·'udll.J

Solidariedade se
.'

multiplica naArena
Mais de 500 voluntários trabalham para amenizar o sofrimento dos atingidos

"
Eu fiquei sabendo

do que aconteeceu e

comecei a arredacar
donativos para ajudar.

JANETE BORlllt

"

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Apesar da pouca idade, Mateus, 10 anos, também é voluntário

PONTO OE GOL A

Doações são encaminhadas à Arena
Quem quiser contribuir, seja com donativos ou corri o próprio trabalho voluntá

rio, deve comparecer à Arena Jaraguá. O local é o ponto de coleta das doações e fica
no bairro Nova Brasília, em frente ao 14° Batalhão da Polícia Mílitár, A necessidade
é de voluntários para auxiliar no recebimento e separação dos itens doados.

-

Mais

informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3370-9555.

NECESS�DADE

Alimentos são prioridade
Toda ajuda é bem-vinda nesta hora, mas os voluntários daArena informam que são prio

ridade neste momento doações dos seguintes alimentos: leite em pó ou longa vida, arroz,

feijão, farinha de trigo, açúcar, café, farinha de mandioca, farinha de milho, macarrão, biscoi
to e barra de cereal. Quanto à roupa de cama, as principais necessidades são fronha, lençol e

cobertor. Colchão, em bom estado, toalhas de banho e de rosto também.
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DIVULGAÇÃO

prova que nem mesmo dificul
dades financeiras são capazes
de barrar algumas aspirações.
Criada na capital federal, Brasí
lia, ela viveu por quase duas dé
cadas driblando as barreiras im

postas pela pobreza. Órfã de pai
desde os quatro anos de idade,
Deborah presenciou os proble
mas emocionais da mãe e a falta
de estrutura familiar. A diferen

ça dela para milhares de outras

crianças brasileiras nas mesmas

condições foi ter descoberto as

partituras.
Aos dez anos, a menina ca

rente passou a frequentar uma

f,escola gratuita dOe música. A es

colha do local não teve relação
alguma com desejos maternos

de ajudar a formar talentos ar

tísticos dentro de casa. A decisão

partiu da necessidade de manter

os três filhos ocupados durante
todo o dia, ou seja, ao longo do

expediente profissional. Creches
e babás eram impagáveis.

'O Femusc
,.." , ,

naoeso

um festival'
Dentro do próprio evento, sobram

exemplos do poder transformador
desse tipo de iniciativa musical
JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda pensa em

música erudita com olhar
desconfiado ou jamais
assistiu a um concerto
tem uma chance a mais de
mudar esses conceitos.

Além
de oferecer apre

sentações diárias, gra
tuitas e empolgantes'
ao público, o Femusc

também é uma oportunidade e

tanto para qualquer pessoa re

avaliar opiniões acerca da arte.

Um exemplo claro do quanto
ela pode modificar realidades
vem da própria coordenadora
artística do evento. Foram nesses

casuais encontros proporciona
dos pelos sons que a violinista De

borah Wanderley dos Santos, 25,
conquistou não apenas reconhe
cimento internacional, mas reali

zações nunca antes imaginadas.
Acostumada a não impor

limites aos sonhos desde a in
fância, a instrumentista, hoje,

o Femuscnão
é só um festival,

ele também é
centro de mudança

de vidas.
DEBORAH WANDERLEY

DOSSANTOS
'

"

Oeborah: "muitas vezes a

única coisa que temos é a

música. Mesmo tocando nas

ruas me sentia afortunada"

"
As crianças deixaram de ser pessoas
fantasmas para serem o orgulho das

comunidades e até da cidade.
DEBORAH WANDERLEY

DOS SANTOS

• Kelly Erdmann
1telly@ocorreiodopovo.com.br

A descoberta" "

Eu não pensava em

ter meu pão de cada
dia, mas sim em

garantir meu violino
de cada dia.'

DEBORAH WANDERLEY
DOS SANTOS

A história musical de De
borah Wanderley dos Santos
não terminou ao fim das
aulas na escola gratuita. A

professora de violino virou a

segunda mãe e, aos 17 anos,
a jovem quis muito mais.
Foi então que ela arrumou
as malas e buscou aperfei
çoamento do outro lado do

país, na capital gaúcha.

Porto Alegre. Depois, parti
cipando de um festival em

Curitiba, ela conheceu o

atual diretor-artístico do Fe

musc, Alex Klein. Disposto
a ajudar a jovem, o músico
buscou bolsas de estudo no

exterior e conseguiu levá-la

para os Estados Unidos e o

Canadá. As viagens foram,
novamente, um recomeço.

Ainda sem condições fi
nanceiras para sustentar os

sonhos, Deborah precisou,
por muitas vezes, tocar .o

instrumento nas ruas para
pagar o aluguel do quarto

\
.

onde morava em um bairro
violento e pobre da cidade.
Nessa época, o comprome
timento a fez garantir vaga
na Orquestra Sinfônica de

"
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••
�osso objetivo

,. é formar
multiplicadores.
O dever de casa

dos alunos, às
. vezes, é resolver

conflitos em

casa e não
estudar uma

.

obra orquestral.
DEBORAH WANDERLEY

DOS SANTOS

"

-

'PROGRAMAÇAO DE �OJE
• Música no Shopping
Horário: 13h. Palco: Praça de

Alimentação do Shopping Breithaupt
Repertório: Bachiana Brasileira n° 6 _

Heitor Villa-Lobos. Fantasia para violão e

harpa _ Xavier Montsalvatge. Sabroso _

Mauricio Murcia. Acesso: gratuito

• Música na Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni.
Repertório: Arenguay _ Abel Carlevaro.
Duo para oboé e violão _ Luiz Otavio Braga.
Acesso: gratuito
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DIVULGAÇÃO/FEMUSC

Nos Estados
Unidos, o

Vours Projete
tem, hoje,
150 crianças .

Mas, a ideia é
aumentar esse

número até,
abranger todas
as escolas de
Chicago

.Yours Projete:
sucesso e exemplo
Centro liderado por violinista brasileira

conquistou fama internacional
Nos Estados Unidos,
Deborah Wanderley dos
Santos conheceu um

universo surpreendente.

de a brasileira decidir agir. Co-

-meçou procurando uma escola e

apresentando um projeto social.
Novamente, a barreira a ser ultra

passada era financeira. Por isso,
Deborah foi em busca de parcei
ros e, tempos depois, tinha nas

mãos 35 instrumentos doados. A
reforma deles acabou sendo cus

teada pelos chocolates vendidos

pelo grupo da incentivadora.
Resolvida a dificuldade, falta

vam os alunos. Vários concertos

didáticos em escolas de Chicago
resultaram em 35 crianças ins
critas. Apenas dois anos mais

tarde, o Yours Project tem 150 jo
vens matriculados e, em parceria

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Mejia. Suíte BWV 996 -: Johann Sebastian
Bach. Acesso: gratuito

• Música de Câmara no Museu
Horário: 18h. Palco: Museu Weg
Repertório: Trio in G major _ Joseph
Haydn. Divertimento para saxophone
contralto e piano _ Roger Boutry.
Noturno op. XXI _ Wenzeslaus Matiegka.
Quinteto para clarinete e cordas em lá
maior K 581- Wolfgang Amadeus Mozart
Ac.esso: gratu ito

com outras instituições, como a

OEA (Organização dos Estados
Americanos), já se mudou para
o Haiti, Jamaica e Santa Lucia.
Nesses países, contabiliza mais
300 matriculados. Além disso,
tem orçamento certo para cinco
anos de existência e 25 professo
res contratados.

.

Não satisfeita, Deborah ainda

pretende abranger todas as esco

las de Chicago e, assim, continu
ar modificando a realidade dos

jovens entre os cinco e 12 anos

de idade através da música.

"Cheguei
lá imaginando um

. mundo perfeito, mas não

!oi isso o que eu vi", explica.
A frente, a violinista perce

beu a existência de pessoas em

níveis extremos de pobreza. Igno
radas por governos e pela maioria
dos demais habitantes, as crianças
eram tão invisíveis quanto fantas
mas aos olhos dos governos e da

população em geral.
A situação chocou ao ponto

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

Scar. Repertório: Valsa em lá b M op. 43
_ Frederick Chopin. Noturno op. 48 n° 2 -

Frederick Chopin. Scherzo n° 2 - Frederlck
Chopin. Bailada op. 47 n° 3 - Frederick

Chopin. Acesso: gratuito

• 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 Scar. Acesso: gratuito

• Momento Springmann
Horário: 19h. Palco: Pequeno
Teatro da Scar. Repertório: Fantasia para
violão e harpa _ Xavier Montsalvatge. Três

peças pàra clarinete, viola e piano'- Max

Bruch. Estudo 1 _ Eduardo Guimarães
Álvares. Quinteto em sol menor _

Wolfgang Amadeus Mozart.
Acesso: gratuito (ingressos devem
ser retirados com antecedência na

Secretaria da Scar)

• Grandes Concertos
Música de Câmara com os professores
Horário: 20h30. Palco: Grande Teatro
da Scar.Repertório: Adagio para violino

e harpa _ Henri Vieuxtemps. Quarteto
op. 33 n° 2 _ Joseph Haydn. Sonatina

op. 205 para flauta e violão _ Mario
Castelnuevo _ Tedesco. Estaciones

Porteüas _ Astor Piazzolla

Acesso: gratuito (ingressos devem

ser retirados com antecedência na

Secretaria da Scar)

• Violão Plus

Horário: 18h. Palco: Serviço Social do

Comércio (Sesc). Repertório: A história do

tango _ Astor Piazzolla. Ciclos Nordestinos
� Marlos Nobre. Demoleum _ Felipe

• Música na Igreja
Horário: 19h45. Palco: Igreja Matriz São
Sebastião. Repertório: The Nightfall _ Roberto
di Marino. Choro n° 2 _ Heitor .villa-Lobos.

Quarteto para flauta e cordas _ Wolfgang
Amadeus Mozart.. Acesso: gratuito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seis rizicultores sem licença ambiental receberam multas e podem perder as plantações
GUARAMIRIM

Pelo menos seis
rizicultores foram
multados pela Polícia
Ambiental, no município
de Guaramirim.

Com
os arrozais embarga

dos, os agricultores não'

podem plantar e nem co

lher o alimento. Isso acon

tece porque eles não retiraram as

licenças ambientais dentro do

prazo estabelecido pela Fatma

(Fundação do Meio Ambiente),
de acordo com o secretário de

Agricultura, Valdemiro Dalprá.
As multas individuais somam

entre R$ 5 mil a R$ 6 mil.
Na tentativa de ajudar os

produtores da cidade, o se

cretário conversou com os

responsáveis pela Fatma de

Florianópolis, na tarde de se

gunda - feira. "Pedimos para que
os valores sejam renegociados,
pagos em prazos maiores", en

fatiza. "Também negociamos a

possibilidade deles poderem,
pelo menos, colher o arroz",
emenda. A Fatma irá analisar
o caso. Agora, os rizicultores
autuados serão chamados pelo
Ministério Público, na Comarca
de Guaramirim.

I

!
,

i'
I
I

I'
I
,

,

j,
i
,

,

I,
I

, O Parque de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar já começou a

ser demolido em Guaramirim.

Ali, às margens da rodovia BR-

280, telhados, estruturas metáli
cas, portas, janelas estão sendo
removidas dos três galpões A, B e

C. Até março, o local deve ser li
berado para iniciar a construção
do Cedup (Centro de Educação
Profissionalizante) .

No mês de dezembro passa
do, a Prefeitura leiloou os imóveis,
por R$ 33,7 mil, ao empresário Ari

Bonato, do ramo de montagem de

pré-moldados em Curitiba, que
também ficou responsável pela
limpeza do terreno. Os blocos fo
ram vendidos em lote único,

Quando a ordem de serviço
para erguer a escola técnica foi

assinada, em setembro de 2010,

PREJUÍZO
Na Estrada Bananal do Sul, o

rizicultor Glaico Antonio Goetten
conta que a propriedade do pai
Manoel Francisco Goetten é um

dos arrozais confiscados por não
. .

ter licença ambiental. "Em 2006
assinamos um TAC (Termo de

Ajuste Conduta) para afastar as

plantações do rio, por causa da lei

que exige a APP (Área de Preserva

ção Permanente), e também para
regularizar a plantação de arroz

junto à Fatma e ao Ibama", declara.
No entanto, o termo e a licença

ambiental não foram renovados

pelos rizicultores. "Venceu em 2008,
mas não sabíamos o que fazer por
causa de mudanças na legislação fe
deral e estadual. Esperamos alguma
posição da Fatma ou do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Guara
mirim, mas não soube como ficou".

Para regularizar o cultivo de ar

roz nos 163 hectares de área pro
dutiva da família Glaico, cerca de
R$ 400 são cobrados. liA questão
não é o valor da licença ambíen-:
tal, mas sim a falta de informação
para os agricultores", ressalta. Ele
tem audiência marcada para 16 de

fevereiro, no Fórum do município.

PIERO RAGAZZI

• Daiana Constantino
daianac@0f,0rreiodopovo.com.br Produtores de arroz não podem plantar e nem colher alimento até regularizar o cultivo junto à Fatma

o prefeito Nilson Bylaardt havia
anunciado que os galpões seriam
demolidos antes de começar 2011.

Entretanto, o terreno ainda
não foi desocupado, e o projeto
do Cedup não saiu do papel. O

prazo de execução das obras é de
15 meses, a partir da autorização
do início dos trabalhos à empre
sa vencedora da licitação.

-

EDUCAÇAO
Com a unidade profissionali

zante, a população da região po
derá estudar sem precisar pagar

PAVILHÕES COMEÇAM A SER DEMOLIDOS

pelo ensino. A princípio, a SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), de Jaraguá do Sul, prevê
a abertura de vagas para os cursos

de informática, internet, agente
comunitário de saúde e comér-

- cio. Enfermagem, meio ambien
te, administração, segurança no

trabalho, comércio exterior, logís
tica, informática e redes de com

putadores também estão na lista
de capacitações cogitadas. Nessa

empreitada o governo federal in
vestirá R$ 6 milhões. Já a Prefeitura
doou o terreno. O Estado adminis
trará a escola técnica, contratará

professores e selecionará os cursos'

Cedup será construido
no lugar do parque de
eventos. Escola pode

funcionar ainda este ano

EDUARDO MONTECINO

Até' março, terreno deve ser desocupado para construir o Cedup

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cai número de cheques sem fundo
Inadimplência no comércio jaraguaense gira em torno dos 2,5%, segundo dados da CDL

,

JARAGUÁ DO SUL

Os temidos cheques
sem fundos estão
cada vez mais raros no

,. .. .

comereo jaraguaense,
Isso porque esta forma
de pagamento vem sendo
substituída por outras
alternativas de crédito,
principalmente pelo, uso de
cartões magnéticos.

Ainformação
é do pre

sidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas
(CDL) do município,

Wanderlei Passold. Segundo da
dós do órgão, a inadimplência
no comércio jaraguaense costu

ma ficar na casa dos 2,5%. Mas

quando considerado somente os

pagamentos feitos em cheque,
este índice gira em torno dos

1,7%. Um dos fatores que tam

bém influencia neste sentido é
o fato de os consumidores esta

rem usando cada vez menos os

cheques. lia número de cheques
emitidos cai ano a ano, no país,
e em Jaraguá isso também é um

fato. Mas a inadimplência em

Jaraguá não costuma ser muito

alta, segue a tendência estadual,
porém com variações", afirma.

Mesmo assim, vale um aler-

ta aos comerciantes: o início de
ano pode ser propenso aos in

desejáveis calotes. lias meses de

janeiro e fevereiro, costumam ser

historicamente, meses em que a

inadimplência cresce, porque as

pessoas gastam mais nas férias e

quando começa o ano tem seus

deveres, como a compra dos ma

teriais escolares e pagamento
dos impostos", analisa.

"
Os meses

de janeiro
e fevereiro,

costumam ser,
historicamente,
meses em que a

inadimplência'
cresce.

WANDERLEI PASSOLD,
PRESIDENTE DA CDl

"
Ainda de acordo com infor

mações da CDL, em Iaraguá do

Sul, cerca de 40% dos consumi
dores optam pelo pagamento
à vista na hora da compra. liA
forma de pagamento varia mui
to de segmento para segmento.
Mas o crédito na região é muito

forte, e no geral, de 35% a 40%
dos clientes optam por pagar à

vista", revela.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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Uso de cheques vem

sendo substituído por
outras formas de credito
e também pelo uso cada
vez mais freqüente dos
cartões magnéticos

PROGRAMA DE EMAGRECIMENTO ACOMPANHADO ESTÁ COM INSCRiÇÕES ABERTAS E OFERECE MAIS DE 100 VAGAS

Por uma vida mais saudável
DAIANA CONSTANTINO

GUARAMIRIM
o projeto "Menos Peso, Mais·

Saúde" já está recebendo cadas
tros de quem quer começar 2011
com urna mudança de hábitos.

Esta é a segunda edição do

programa, coordenado pela psi
cóloga Karine Maldaner e inau

gurado em julho do ano passado.
As inscrições podem ser feitas
até o dia 5 de fevereiro, nas Uni
dades de Saúde de Guaramirim,
com grupos de 15 participantes
por unidade. Voltado para pes-

soas obesas e com sobrepeso,
as atividades incluem reuniões
a cada 15 dias, por um período
de quatro meses, para discussão
de temas como alimentação sau

dável' dúvidas sobre a doença,
atividade física, ansiedade, difi
culdades e troca de experiências.

Além disso, os integrantes
do programa terão o acompa
nhamento de psicólogos, nutri
cionistas e educadores físicos.

Repetindo as ações da primeira
'edição, será proposta aos par
ticipantes uma competição de

perda de peso, coordenada pela
equipe do programa. No final, o

grupo que tiver a maior redução
de peso receberá um prêmio -

em 2010, foi realizada uma ca-

Interessados podem se

inscrever em qualquer
unidade de saúde de
Guaramirim até o dia 5
de fevereiro

minhada no parque Malwee, em ,

Iaraguá do Sul. Antes do ingresso
no programa, os candidatos pas
sam por uma avaliação psícoló-

)

gicae nutricional.
Além do "Menos Peso, Mais

Saúde", também estão abertas
as inscrições para os programas
Doce Vida (para pacientes com

Diabete Mellitus), Bate Coração
(hipertensão arterial sistêmica)
e Mamãe Guaramirim (curso
para gestantes).

-
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Cresce número de eleitores filiados
-

.

Em Santa Catarina, ranking das cinco maiores legendas se manteve, com liderança do PMDB

Os eleitores brasileiros
estão cada vez mais

eng(\jados politicamente.
Pelo menos, é o que dizem
as estatísticas.

ggundO
uma pesquisa reali

zada pelo TRE/SC (Tribunal
egional Eleitoral de San

a Catarina), o número de
eleitores que tem filiação partidá
ria em Santa Catarina subiu 6,62%
em novembro do ano passado, em

comparação com o mesmo perí
odo de 2009. O número de catari
nenses filiados passou de 679.453

para 724.447. No país, o cresci
mento registrado foi ainda maior:

10,48%, saltando de 12.568.858

para 13.885.578 de filiados.
Mesmo com o aumento de

integrantes, o ranking das cinco
maiores legendas no Estado se

manteve a mesma. O PMDB lide- .

ra, com 167.835 filiados (23,17%
do total de SC), e é seguido por:
Pp, com 137.048 (18,92%); DEM,
com 122.487 (16,91%); PSDB, com

89.068 (12,30%); e PT, com 48.797

(6,74%). Entre todas as siglas, ape
nas o aumento de 6,48% das filia-

-

ções do DEM esteve abaixo do ritmo
estadual entre 2009 e 2010. Os maio
res crescimentos foram do PSDB,
com 7,66%, e do PT, com 7,61%.

No Brasil, os cinco partidos com

maior número de filiados são:

PMDB, com 2.315.651 (16,68% do
total nacional); PT, com 1.394.292

(10,04%); Pp, com 1.369.716 (9,86%);
PSDB, com 1.315.527 (9,47%); e

PTB, com 1.159.871 (8,35%).
ARQUIVOOCP

No país, número de eleitores
cresceu 10% em dois anos

Strasbourg
www.strasbourg ..com ..br

Jaraguá do Sul (47) 3274,-1900 Blumenau (47) 3331

R. Reinaldo Rou, 414 Rep. Argentina, 2077
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Proteção. durante as enchentes
Ministério da saúde dá orientações para limpar a casa sem contrair doenças
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Se apenas algumas
horas de chuva bastaram
para causar estragos
quase irrecuperáveis, o

tempo necessário para
salvar pelo menos uma

parte do. patrimônio
pode ser muito maior.

Muitos �aqueles que
consegurram conservar

a casa continuam em

penhados em apagar
os rastros das enxurradas - e preci
sam continuar tomando cuidado

para, além de tudo, não contrair
uma doença grave.

Esta semana, o Ministério da
Saúde divulgou uma série de re

comendações para evitar que os

atingidos contraiam leptospirose -

doença causada por uma bactéria

presente na urina de ratos, rataza

nas e camundongos, que está fre

quentemente presente na água de

enchentes, lama e esgoto. A conta

minação, além disso, acontece facil
mente- quando as bactérias entram

em contato com a pele ou mucosas.

Entre os primeiros sintomas estão a

dor de cabeça, febre, dores pelo cor

po - especialmente na panturrilha
-, vômitos e tosse. Nos casos mais

graves, a pele e os olhos apresentam
uma cor amarelada.

.

A possibilidade de contração se

toma mais remota se os atingidos
evitarem o contato com a água e

lama das enchentes ou esgoto. É im

portante que crianças não nadem
ou brinquem em locais que possam
estar contaminados. Depois que a

água tiver baixado e for dado início
à limpeza, recomenda-se que o lo
cal seja desinfetado. Deve-se lavar

pisos, paredes e bancadas com uma

mistura de água e água sanitária,
usando duas xícaras de chá (400rnl)
do produto em um balde de 20 litros
de água, deixando agir por 15 minu
tos antes de começar.

Já os trabalhadores que cui
dam da limpeza da lama, entulho
e esgoto precisam usar botas e lu
vas de borracha - se isso não for

possível, plásticos duplos devem
ser amarrados nas mãos e nos pés.
Os alimentos devem ser guarda
dos em recipientes bem fechados,
resistentes e distantes do chão.

A cozinha deve estar sempre
limpa e sem restos de alimento,
principalmente durante a noite, e

o Ministério salienta a necessidade
de evitar o acúmulo de entulhos no

quintal e dentro da cozinha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

Essa é a Mel, ela
é treinada e

obediente e se dá
bem com crianças.

Adoção com

Paula no telefone
9131-5614 ou no

e-mail paula_artes@
hotmail.com.

CRÔNICA

Manual da praia e carteira brega
�- onfesso que não tinha lido, mas nas

férias, assistindo ao programa Saia

Justa, do GNT, fiquei sabendo da ma

.._ téria do jornal Folha de S.Paulo que
relata a brega disputa dos turistas de Jure
rê Internacional que querem criar um novo

conceito de apartheid. Os
muito ricos, mostra a re

portagem, pretendem dei
xar claro aos 'somente ricos'

que há uma enorme diferen

ça econômica entre as duas
classes. Para não ter que di
vidir a área com os menos

favorecidos, os milionários,
principalmente paulistas,
gastam até R$ 20 mil por dia

para curtir um dos clubes ex

clusivos mais badalados de
Santa Catarina, sem sujar o

pé de areia, claro. A pobreza nesse. caso é de

espírito, gente.
A sorte nossa, pobres mortais, é que as

belas praias brasileiras, e nesse quesito nos

so Estado é campeão, são um espaço demo
crático por natureza, mesmo que existam

aqueles que façam questão de usar a coleira,
ups, digo pulseira, de VIP. Para esses, fica o

. recado: o. sol é para todos, a areia também,
assim como o mar e a farofa. Tem caipirinha
para tudo quanto é tipo de bolso e camarão

idem, só cuidado com a qualidade, em caso

de dúvidas, é melhor saborear um sanduí
che de mortadela .

Dá para ler embaixo do guarda-sol, se

lambuzar de protetor, sorrir ao ver o marido
tomando um caldinho e se emburrar quan

do ele olha para o fio-dental
alheio. Se isso acontecer, dá

para compensar dando uma

conferida no físico dos sur-

fistas, que parecem se mul

tiplicar nessa época do ano,
não faz mal se eles não fa
zem seu tipo, a vingança é
tiro e queda.

O importante mesmo é
ser educado, com a carteira

gorda ou só com trocados.
O manual manda que nin-

guém deixe sujeira na praia,
que curta o som que quiser sem invadir a

audição alheia, que saiba que, apesar do for
te calor, o motel costuma ter paredes, que a

praia está sempre repleta de crianças e que
certas cenas são inapropriadas para elas.

E, por favor, cuidado ao sacudir a canga.
Com os olhos cheios de areia até o mais se

reno cristão tem vontade de estrangular um

pescoço. A verdade é que' a praia não tem

dono, é um espaço coletivo, então, a ordem
é aproveitar sem incomodar!

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! Doa-se Cães e Gatos
MELHORES MARGAS OE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cirie Breithaupt 1
· ° Turista (Leg) (13h30, l5h30, 17h30, 19h30,

2lh30 - todos os dias)

• De Pernas pro Ar (Nac)
(19hl0, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14hl0,

l6h40- todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(teg) (19h, 2lhl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, l5h50,

l7h40, 19h30, 2lh20 - todos os dias)

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

(Leg) (19h20, 2lh20 - todos os dias)

•• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (t3h20, l5h30�17h40 -

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

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - ° Filme (Dub) (14h, l6h,

l8h, 20h - todos os dias)
• Incontrolável (Leg) (2lh40 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, l5h40,

19h50 - todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Dub) (17h50 -

todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg) (2lh50 -

todos os'dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
· ° Turista (Leg) (14h15, l6h45, 19h30, 2lh45 -

todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Zé Colméia - ° filme (dub) (13h40, l5h30,

l7h20, 19h10 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (21h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Enrolados (Dub) (13h30, l5h45, l7h50

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

- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (Dub) (13h30, l5h40, l7h50)

- todos o,s dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (19h50, 2lh50

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, l6h,

l8h - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda

com a família (Leg) (20h, 22h - todos os dias)

LANÇAMENTOS • Cine Garten 1
· ° Turista (Ieg) (14h30, l7h, 19h20,

2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, l5h20,

l7h15 - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Flores mostra para Léia a arma de Joca e seus

equipamentos de grampo. ° professor a ensina a tirar as

balas do pente. Flores diz a Léia que Joca como detetive é
uma piada muito perigosa. Querêncio dá um soco em Ari

e vai preso. Ajuricaba diz que Querêncio só será liberado
com habeas corpus e ameaça prender Joca. Nicolau che

ga á delegacia com o habeas corpus, seguido por mani
festantes a favor do futuro prefeito. Querêncio vai à boate

atrás de Marisa, que diz que não quer mais se casar. Ari

diz a Virgínia que está tendo seu último ato como prefeito,
escrever seu testamento.

TI-Tl-TI

Luti descobre que Ariclenes foi desmascarado por

Jacques. Armandinho pede ajuda a Dorinha para ficar

igual a Jorgito. Mabi ouve o pai convocando a imprensa
para uma coletiva e avisa a Luti. Desirée afirma para
Armandinho que ama Jorgito. Ariclenes conta para sua

equipe que Jacques descobriu tudo sobre Valentim. Bre

no confessa para Jaqueline que tem uma doença grav.e.
Jacques conta para Jaqueline que desmascarou Aricle

nes. Renato sai com Marcela para comemorar os desfiles

do Fashion Rio e os dois se divertem. Jacques recebe os

jornalistas para a coletiva.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo observa Norma e a segue pelo hospital. André

é frio com Carol e deixa claro que está na delegacia ape
nas para resolver a situação de Alice. Léo fica à espreita,
observando Norma. Eunice e Zu�eica se despedem de

Luciana. Dr. Moreira avisa à família de Pedro que ele não

consegue movimentar as pernas. Euoice tem uma crise

nervosa no hospital e Raul perde a paciência com ela.

Natalie pensa em fazer outro ensaio fotográfico para vol

tar à mídia. Werner conversa com o dono da carga que
Pedro transportava e teme arcar com o prejuízo. Léo se

apresenta para Norma como Armando.

ARAGUAIA
Manuela fica impaciente com a demora para falar

com luraru. Estela e luraru iniciam o ritual com a roupa de

Solano. Manuela invade a oca do cacique e fica chocada

ao encontrar Estela. Amélia fica aflita ao saber que Max

convidou Vitor para conversar. Manuela conta para So

lano o que aconteceu na aldeia Carajá. Terê sugere que
Solano e Manuela procurem Estela no local onde foi feita

.
a maldição. Vitor chega à fazenda para falar com Max, e

Amélia fica tensa quando o marido a manda sair do es

critório. Solano e Manuela surgem no momento em que
Estela está no início de seu ritual.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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"""""'�" TOURO
Vencendo as dificuldades é que
se conhece o próprio valor. Dei-

xe de lado o espírito de competi
ção nas relações, inclusive nas de ordem
afetiva. Problema com rival deve merecer

atenção especial.

HORÓSCOPO
ÁRIES
Cuidado com a concorrência!

Some forças, aceitando as ideias

diferentes e tendo mais aliados.
Fase crítica no relacionamento afetivo,
um rompimento não está fora de questão.
Não instigue o clima de competição no

trabalho.

GÊMEOS
IIWIP � Evite lidar com assinaturas ou con-

Wj, I,j, tratos de trabalho hoje e atenção
ao que está nas entrelinhas. Cir

cunstâncias externas podem obrigá-Io(a)
.

a sacrificar sua vida a dois. Não convém
entrar em atrito com pessoa de poder.

CÂNCER
Tente canalizar sua energia
numa atividade que traga mais

alegria a sua vida. No amor, cui

dado com problemas mal resolvidos, eles

podem transbordar! Tenha cautela ao lidar

com seus anseios.

LEÃO
Quem trabalha por conta própria
terá um dia muito produtivo. O
clima é de grande tensão na vida

a dois. Não convém agir precipi
tadamente agora. Cuidado com perda de

informações no trabalho.

Tenha cautela com as finanças.
"

A comunicação será o seu gran
"'M'" de trunfo no campo sentimental.

Sua vida afetiva pode ser sacrifica
da! Evite medir forças com pessoa autori
tária que faz parte da sua rotina.

LIBRA

Problemas ou aborrecimentos

em farnflia podem gerar preo

cupação. A ajuda que precisa
pode vir de um parente. O ciúme

da pessoa amada pode pôr tudo a perder.
O astral indica que saberá atrair novos re

cursos financeiros.

ESCORPIÃO
Cuidado com conversas parale
las, alguém pode estar tentando

passar você para trás. A comuni-

cação será o seu maior trunfo, hoje.
Poderá romper com alguns vínculos des

gastados. Não se prenda a aborrecimen

tos passados.

SAGITÁRIO
Evite ficar em evidência nos as

suntos profissionais. Não conte

com dinheiro que estão lhe de-

vendo. Um fato inesperado pode
gerar confusão na área afetiva. Tenha

cuidado com problemas de comunicação
neste dia.

CAPRICÓRNIO
Fique de olho na concorrência!
O dia é ideal para se dedicar a

tarefas que exijam concentração.
No amor, alguém poderá confundir seus

verdadeiros interesses. Cuidado para não

criar um clima de competição no trabalho.

--. AQUÁRIO
Se quer atrair coisas positivas,
não se deixe influenciar. Sabe-

rá chegar aonde quer, se agir de

forma estratégica. Não convém forçar os ,

acontecimentos. Cuidado com o excesso

de ambição ou entusiasmo.

PEIXES
Não vai ser fácil conviver com

pressões ou exigências, espe-
cialmente no ambiente de traba

lho. No campo afetivo, procure reagir a

desmotivação! Fé e autoconfiança: tudo

o que precisa para enfrentar os desafios.
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Travolta recusa

papel em Glee
o ator, que já brilhou no musical "Grease", e na

ontológica cena de dança de "Os embalas de Sá
bado à noite" rejeitou um convite para o seriado.

Travolta alegou que os produtores não lhe deram

tempo suficiente para ensaiar o número em que par

ticiparia, e por isso recusou-se a participar. Travolta

queria entre seis e nove meses de ensaios, tempo
indisponível na televisão.

Para filme,
'aulas de pilotagem

A atriz Glória Pires terá de aprender a pi
lotar um avião, informa a coluna de Mônica

Bergarno, da Folha de S,. Paulo. :A necessí
dade é para interpretar a arquiteta Lata de
Macedo Soares, no filme A Arte de Perder, de

. Bruno Barreto. No roteiro, a arquiteta alugará
um teço-teca para mostrar, do alto, a pororo
ca à poetisa americana Elizabeth Bishop.

Após parto, Paes
volta em fina estampa

De acordo com o jornal O Dia, a atriz, que deu a

luz ao seu primeiro filho, Pedro, em dezembro pas
sado, deve voltar a atuar na novela "Fina Estampa",
de Aguinaldo Silva, que substituirá "Insensato Cora

ção". O trabalho começa em junho, e Juliana Paes

viverá Teodora, ex-mulher do personagem de Mal

vino Salvador, que se separa do marido para fugir
com o jogador Walace (Júlio Rocha).

DIVIRTA-SE

O cabelo loiro
O sujeito chega em casa e leva uma violenta

panelada na cabeça ..
- Você ficou louca? - ele pergunta à esposa.
- Fiquei louca de raiva! - grita ela - Eu fui lavar o

seu paletó e olha só o que eu encontrei: um fio de
cabelo loiro!!! Posso saber o que significa isso?

- Que coisa feia, hein Berenice? Fazem dez anos

que você não usa o cabelo oxigenado e nesse tem

po todo não lavou meu paletó!

Ronaldo entrega
doações no Rio

Justin Bieber
faz campanha

para Peta
O cantor é o rosto da campa

nha "Animais can make U smile",
da Ong de libertação animal Peo

pie for Ethic Treatment of Animais

(pessoas pelo tratamento ético de

animais -PETA). Os cartazes com

o rosto de Bieber, fotogratado por
Cliff Watts, trazem a mensagem
"animais podem fazer você sorrir
- adote um animal do seu abri

go local". A frase faz referência à
nova música do cantor, U Smile.

O atacante do Corinthians viajou para o Rio de Janei

ro, na tarde de segunda-feira, para ajudar as vítimas das

enchentes na região serrana do Estado. O jogador junto
com o presidente do clube faz a entrega de donativos no

Sesi Tijuca, zona oeste do Rio. "Galera, já treinei...Agora
vou para o Rio de Janeiro participar da entrega de doa

ções para as vítimas das chuvas na Região Serrana!!!,"
postou o jogador no Twitter.

lady Gaga está
noiva, diz site

De acordo com o site PopCrunch, a cantora preten
de se casar em breve com o namorado, o bartender Luc
Carl. Diz o site que a decisão foi tomada após o casal ter

ido morar na mansão da cantora, em Bel Air. "Lady Gaga
e Luc não têm pressa em achar uma data para o casa

menta. Ela ainda não tem nem um anel de noivado, pois
ele não tem dinheiro para comprar um anel", contou uma

fonte ao jornal Daily Star. O casal se conheceu em 2006,
antes de Gaga estourar nas rádios.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES

26/01
Aliri J. Tissi

Alirio J. Tissi

Amilton Teixeira

Ana C. Borchardt

André L. Vasques
Ar:ldrieli Zanchin

Aneleia Meier

Angelo Piazera Jr

Carmem Kuhl

Clovis Benner

Cristiane S. Mayer
• Cristiane Tomporoski

"
'

Dori Vorpagel
Edemar Tomaseli

Eugenio A. Jann

Hilton Maas

Irio Piazera

Jackson Klann

Jane M. Venera

Jesíca Nazano .1

"".,
.

,

João C. Rodrigues
ii

Juliane Lindemann

Lara V. da Silva

Larissa Correa .

r: Leonora G. Klein

Marco Dias

Mari de L. Vegini
Maria Braier

Marilda Klein

Marlize Correa
• I 'í

Nllda dos S. Card

Nilton R. Zen

'" Ouvidio Lemke

PabloWolz

Priscila Hruschka

Renilda da R. Salles

Roberto C. Kahn

Rosane Belegante
.

Simone Henckel

Sonia R. Buttendorf

Susamar Blanch

Tânia C. Bardin

Tania Goulart

UdoGeorg
Walter Mayer
yVilliam�. Klein·

.
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CONTROLE

Inflação
,

BC mudar o tom
Foco deve ser o aumento dos preços, a economia e a questão fiscal

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, considera que tom do banco deve ser mais agressivo para atingir metas

o Banco Central deve
adotar um tom mais
"duro" na ata do Copom

.. (Comitê de Política
Monetária), a ser

divulgada na quinta-feira

A
avaliação é do ex-presi
dente do BC e sócio da
Tendências Consulto

ria, Gustavo Loyola. "A
base institucional do regime de
metas de inflação e a linguagem
do relatório (de inflação) não de
vem variar substancialmente, mas

pode haver mudanças em função
da conjuntura, já que estamos no

início de um processo de alta de
taxa de juros. Por isso, o tom deve
ser mais duro", avaliou.

Para Loyola, três questões de
vem ganhar destaque na ata do

Capam: avanço das expectativas
de inflação, a questão fiscal e a

situação atual da economia in

ternacional. "Existe uma grande
curiosidade (do mercado) em re

lação à ata por se tratar da nova

gestão do Banco Central, mas

acredito que há mais pontos em

comum do que divergentes entre

as duas gestões", afirmou Loyola,
referindo-se ao comando do atu

al presidente, Alexandre Tombi

ni, e a do ex-presidente Henrique
Meirelles.

Apesar de considerar que a

inflação não deve se convergir

para o centro da meta em 2011,
que é 4,5% ao ano, Loyola acredi
ta que o IPCA fechará dentro da

margem de tolerância estipulada
de dois pontos porcentuais para
mais ou para menos. "É possível
manter o índice oficial dentro do
teto de dois pontos porcentuais
e o indicador encerrar o ano em

torno de 5,5%, convergindo a
f\

.

meta para 2012", disse.

Acredito que há mais

pontos em comum

do que divergentes
. entre as duas. gestões•.

Para Loyola, o setor de servi-
.

ços deve ser o que mais continu
ará pressionando os preços este

ano, seguido pelo avanço dos
alimentos. "O fato de a deman
da estar aquecida e o setor não

sofrer influência externa, já que
não podemos importar serviços
do exterior, vai pesar bastante na

inflação", explicou.
Já em relação ao câmbio,

Loyola avalia que a eficácia das
medidas ainda não está compro
vada, por isso, "é preciso cuida
dos ao adotá-las". O que Loyola
considera negativo nesse cenário
é a volatilidade excessiva da mo

eda, mas o ex-presidente do BC
ressalta que o País tem condições
de se adaptar a diferentes taxas

de câmbio.

Presidente Dilma agrada ex-presidente do Banco Central do Brasil

"

Loyola está otimista com Dilma
Otimista moderado com o novo governo, como se autoin

titula, Loyola avalia como positivos os primeiros passos dados

pela presidente Dilma Rousseff em relação à política econômi

ca, incluindo a indicação de Tombini para o Banco Central. "Si-

.nalíza a confiança (da presidente Dilma) num profissional de
caráter mais técnico para o Banco Central", disse. Outro ponto
que agradou o ex-presidente do BC é a intenção da presidente
Dilma de realizar corte de gastos públicos em 2011. "Espera
mos que esse trabalho continue-e que o governo Pfese�e o tri

pé da política macroeconômica", avaliou.

No Estado,
mais emprego
e mais dívidas

Segundo a Pesquisa Na
cional de Endividamento
e Inadimplência do Con
sumidor (PEIC-Nacional),
as famílias catarinenses

começaram 2011 mais
endividadas. A pesquisa,
divulgada pela Fecomércio,
foi realizada em janeiro.

Conforme os dados, 86%
das famílias estavam com

dividas, o maior percentual
de endividamento nos últi
mos 13 meses, muito supe
rior ao maior índice registra
do anteriormente, de 74%,
em maio de 2010. Além dis

so, 23% das famílias estavam

com dividas em atraso, e 8%
.

se declararam incapazes de
arcar com seus comprorms
sos fiscais.

Também divulgada pela
Fecomércio, a pesquisa de

Intenção de Consumo das
Famílias (ICF - Nacional)
mostra que mais pessoas es

tão empregadas. O indicador
mostrou-se 10 pontos acima
do registrado há um ano, e é
também o maior nos últimos
13 meses. 58% dos entrevis
tados se disseram mais segu
ros com o emprego hoje do

que estavam ano passado.

"
86% das famílias

estavam com

dividas, o maior

percentual de
endividamento nos

últimos 13 meses.

"
A renda familiar nos

últimos 13 meses teve um

aumento de 5 pontos na

pesquisa, mas entre janeiro
de 2010 e janeiro deste ano,
houve uma queda de 20

pontos no quesito perspec
tiva profissional.

Com a melhora da eco

nomia, a migração social

para a classe "C" de mais de
23 milhões de brasileiros nos

últimos 8 anos, com aumen

to da renda, com a injeção
do l30 salário na economia,
naturalmente, expande-se a

probabilidade de endivida
mento e de inadimplência,
conforme a diretoria da Fe

comércio, que via a situação
como anunciada e previsível.
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CONDiÇÕES QUE SÓ A lAVEL FAZ PRA VOCÊ

1 - Palio r:rre 21" básico, pintura sólída 2010/2011, à vlsta, sem troca, a partIr, de RS 24.9�,00) (direção hidráulica, acréscrmo de R$-9!1Q.QOi"
2 - Mille �ire 2P básico, pintura sólida 201 0/2011, à vista, sem troca, a partIr de R� 22.990,00.

.

3 - Novo Uno Vivac:e 1.0 4g pintura sólida 2010/201;1, à vista, sem troca, a partir de RS 'P.860JOQ ou com 50% entrada (RS 13.930,09) ("".$.a do;,fJnal'lciado em 60 meses,no-valor
de R$ 39�,ó§. Valor total do veículo c0lTJ.fit:lanciamento R$ 37.489,00, era.no especial Banca Rat na modarc;!ade C.D.C. Taxas de lAr%' a.m". 19,1'l% a.e. e CE-'f de 2Bl13% a.a,

Ofertas válidas até 31/01/2011 ou enquanto durar a estoque, Disponibilidade em estoque: 2 unidade$ por modelo anunciado ne�a cam' I)lrla.

Rua �sdicionário Jo�o Zaeell�; � 14 - Ce'1tro
Jaraguá do Sul - se

fOlle: (4,f) 327�0100 - WWVVtt�lt.co".m.bE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

I �
I'

,;
i'
I

,I'
I
'F
I:
!

I:I"
'I,
1
,

. I:
,-

I'
I

:1-
I

II
11' '

'I
;1
'I
'I

I .i

'I

I .,1
II·
:1'"

I.'
,I

'-'I
I
I

,I
I

!;

,i
d'
"

"

i
r
1·

I'
"

ii
:1
ii
ii

ii
ii'! '

ii

l

I \

,
I,

2 'Classimais o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 26 de janeiro de 2011 , '

3370-7500

, O CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

,

r
,.

I

GJJI'"'"!1Jj,lklill(,� W:1/I�;lIIINl!, "Ilr«f�ii��wrd_I/liM' I/li� ]nil(lot�1JiJ1iiiI S'

["H131],1·tV:WE)h�l*f:m !
14.094,00 X 242,98 19.284,00 X 332,45 �
15.74400 X 271 42 20.03400 X 34538

17.050,00 X 293,94 21.140,00 X 364 45

05 conten1plações tnensais

l3' t�1
• ,

i�d'7lLf/ljill,,'ml> �?,e,/�;,-t-(.'f, ,:" mNlUJI·a "'II�Íl_1II,�ul<lifl,liiiI §'
ti! ,3 #l1I� , I·tw:WZI & I #f!3 =t.:1 ]:
23.489,00 x 337,89 35.350,00 X 508,51 !
28.18700 X 40547 43.16000 X 62086 ii:
32.620,00 X 469,24 47.110,00 X 677,69 �

Parcela Reduzida (80%) �
05 conten1plações tnensais

� 'i
""." . i o," ,.'

'

,r-" -," PFimvfõi{iAõ'"
- ..

_:
.: Adiquira já sua Cota de Consórcio i

e ganhe Prêmio...
i«

(Desde Gril até TV LCD)
confira o reg�lamento
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VENDO
Escritório de assessoria

Habitacional

(Correspondente
CAIXA), todo equipado,
em funcionamento a

1 ano, no centro de

Jaraguá do Sul.
Tr: 9605 4584 cf Karlan.

ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

Iaraguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

lelina
79154.7091

____ 1
o JORNAL QlJE TEM DE TUDO CONVIDA

, VOCÊ A ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS MAIS LIDOS DA

REGIÃO!

ANUNCIEAQ!)I E FAÇA BONS NEGÓCIOS!
VENDENDO, COMPRANDO, TROCANDO OU

DOANpO, ESTE É O SEU JORNAL!
LIGUE 2106.1919 E INFORME-SE

Dê uma

ESPIADINHA

2011 - Prata - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina Cd Player
Mp3 e Air Bag II.

2007 - Azul - Ar- condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétrícos, Freios
ABS, Air Bag II, Rodas de Liga-leve, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina e Cd Player c!
Controle no Volante.

o CORREIO DO POVO • Quartà-feira, 26 de janeiro de 2011

• •

excepcionais
em Vila

Chartres

(igreja acesso

exclusivo. leis.:

3274-8212/
3275-1567.

Glassimais 3

CONTRATA

eONSULrOR DE VENDASAmpliando as-fronteiras do seu negócio

Vagas para Jaraguá do Sul e Região Possibilidade de rendimento médio R$3.000,OO

,
"
.,
.,

l,
"I

, I

'li
:!
:1
d

;

.i
"
"

VENDE-SE
510tes

Oferecemos:
- Salário Fixo (ajuda de custo)
- Excelente Comissão

� Carteira de clientes formada
- Treinamento em Serviços e Produtos
- Acompanhamento de Campo
., Campanhas Internas (Business e TIM)

- Telefone Celular
- Seguro de Vida em-Grupo
- Excelente Ambiente de-Trabalho

Agente Autorizado

.

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

Pré-requ isitos:
- veiculo Próprio
- Boa Comunicação
- Disponibilidade Imediata
- Conhecimento em Informática
- Proatividade em Prospecção de Clientes
- Conhecimento em Vendas

"

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

;

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

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

2009 - Preto - Ar-quente, Oesembaçador Traseiro.

.. ,

o

��

'W
�J:'

"!
'i

i
. �J

2007 - 16v - 2 portas - Prata - Ar-quente, Limpador e

Desembaçador Traseiro.

Wind - 4 portas - 1999 - Branco - Travas Elétricas.
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N trânsit s m S t d()s pe .str s.

CONARATAMBÉM
• RODAS DE UGA-LEVE 15" • PARA-CHOQUES EXCLUSIVOS AS veRSÕES C3 GLX
• AIR-BAG DUPLO· SAIAS LATERAIS E C3 AUTOMATIQUE.

• POT�NCIA 151CV}FREIOSABS + EBD
• AIR-BAGS • MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA

CITROEN C3 XTR
1.4 FlEX 2011
A partir de R$

.. 40.990
à vista

CITROEN C4 PAllAS
GLX 2.0 FLEX 2011
A partir de R$

59.9901
à vista

2 ANOS DE GARANTIA3

CRÉATlVE TECHNOLOGIE
-

CITROen

1-0fertas válidas para os veiculas: Citroên AirCross GlX 1.6 anotümodelctt com valor à vista de R$ 56.990,00, Cltroên C3 XTR 1.4 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 40.990,00 e Cítroên C4 Palias GLX
2.0 anctümodelotf com valor à vista de R$ 59.990,00 sem troca, não incluem frete, seguro e opcionais. 2-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 24 parcelas fixas de R$ 1.124,59 .

(1 a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Cítroên AirCross· + IOF. Entrada de 55% e saldo em 24
meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para: Citroên C4 Palias + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas.
Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira. 3-Citroen C3 XTR com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Cltroên
AirCross e Citroén C4 Palias com 3 anos de garantia pela Citroén do Brasil. 4-Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 31/01/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Vuvuzela

orro e não vejo tudo! Fala sério, né Mané! O governo federal

quer premiar os governadores e prefeitos que cumprirem a

legislação vigente e executarem ações preventivas de defe
sa civil, para que não aconteçam tragédias como essas que

estão assolando o nosso país. Vodu neles! Presentear quem poderia
ter evitado muita coisa é, no mínimo, um desrespeito aos mortos e a

nós que pagamos impostos. Ou não!

Boas novas!
Desta vez não se trata de uma

nova loja e muito menos de- um

restaurante. O que vai aterrissar na

urbe logo, logo será um novo ban
co de crediário comandado por um

querido amigo. O babado vem cheio
de segurança e conforto. Aguarde!

João Roque e tara
Outro casal apaixonado de

nossa sociedade é formado por
João Roque e Lara Stringari. O ca

samento está programado para
2012. Onde vai ser eu ainda não

sei, mas sei que terá banda e DJ
animando o evento.

Bumerangue
A notinha "bomba' na minha coluna de ontem respingou em

vários segmentos em nossa sociedade. Choveu e-mail na minha
caixa de entrada. O pessoal está indignado com os órgãos com

petentes que teriam liberado a tal terraplanagem atrás do Hos

pital e Maternidade São José. Segundo eles, a obra foi uma das

consequências da lama que escorreu pelas casas vizinhas e até

na Av. Marechal Deodoro. Isso vai ser assunto para muito tempo.

leitor fiel
o leitor fiel da coluna de hoje
é o meu amigo e empresário
Reinoldo Esser, da Paládio &

Simara. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

"Estava ansada de
chapinha e aplique ".
Taís Araújo, atriz, comemorou

o fato de poder usar seu

cabelo natural durante as

filmagens da última novela

Onde comer
bem Jaraguá

No restaurante Típico da
Malwee. A melhor comida alemã
do sul do mundo.

Ivo K�nell e o deputado Carlos
Chiodini nos corredores do 60 Femusc

Nazareth
Pra agendar! No próximo dia

19 de fevereiro, acontece no Par

que Municipal de Eventos de Ia
raguá do Sul, o show com a ban
da escocesa Nazareth. Um dos

grupos de rock mais importantes
no cenário mundial dos anos 60.

Os ingressos já estão à venda.
Onde conseguir? Acesse o site

www.pancadaosertanejo.com.
br. O evento tem o apoio de O
Correio do Povo, Capital Imóveis,
Studio FM e Green Beats. A rea

lização é do Pancadão Sertanejo.

"
Não há vivos, há os

que morreram e os

que esperam a vez.

CARtOS DJili.UrI/1MOND
DE AflDRAOE.

"

TE CONTEI!
• Na próxima sexta-feira,
a Galetim Galeteria abre as

portas para uma concorrida
noite de Sequência Italiana.
E o que é melhor, o valor por
pessoa é só 15 reais. Mais

informações com a minha

querida amiga Alana Silva, pelo
fone 9219-2201. Vai perder?

• Quem está preparando IV'

quítutes para comemora

idade nova, dia 28, é.a arruga
Paula Oleskovicz, daVesta.

• A capa da revista Nossa

edição de fevereiro; será

estampada com o deputado
Carlinhos Chiodini.

Social 17

Dica de
quarta-feira

Curtir a Zum Schlauch. Toda

quarta-feira a casa superlota.

A minha amiga Rosilene
Longui, ao lado do maridão
Nelson Pereira e a filha
Paula, festejou merecido
coro de parabéns, no

domingo, 23. Parabéns!

NAS RODAS
• A aniversariante destaque
de hoje é a inteligente e

extrovertida Silvana

Lopes. Mil vivas!

• No almoço de terça-feira, no

Restaurante Tio Patinhas, num

tête-à-tête com ex-prefeito Dr.
Moacir Bertoldi, ele fez questão
de dizer que está bem perto de
ser firmada uma dobradinha .

entre ele e o médico Dr. Vicente,
para disputar o paço municipal,
em 2012. Quem viver, verá!

• O preview da Festa do

Champanhe esse ano será
realizado na Fine Fiare, uma

das lojas mais descoladas da
urbe sorriso, Volto ao assunto.

• Meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o bancário Laurinda, da Caixa
Econômica Federal. Garoto

sangue bom tal como o seu

conterrâneo Valdizinho.

Aquele abraço!

• "Se não vemos o amor

de Deus em nossas vidas, é

porque somos orgulhosos"

Homenagem
Vi a imagem e gostei. Os funcionários da Kaiani Malhas,

em Massaranduba, estão preparando uma bela e diferente
. homenagem pelos 11 anos de atividades da indústria. No dia

primeiro de fevereiro, data da fundação, será veiculada um

outdoor no trevo da cidade com a foto de todos os colabora
dores homenageando a empresa. Embora inusitado a galera
valoriza o emprego que têm.
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lômetros de distância entre as

duas cidades, pelo menos, para
facilitar o acesso dos moradores
locais e de veículos pequenos.
Assim que for reativada a estra

da agrícola da comunidade Testo

Alto, em Pomerode, as obras para
recuperar o trecho, conter as en

costas e consertar as galerias se

rão iniciadas.

"
Determinamos

prioridades.
Mais de 15 foram

afetadas. A
ideia é liberar o

tráfego o quanto
antes.

"

"Determinamos prioridades.
Mais de 15 rodovias foram afeta
das. A ideia é liberar o tráfego o

quanto antes. Dentro de 48 horas
o Deinfra deve anunciar o cro

nograma de quando começa e·

termina as obras", afirmou o pre
sidente do Deinfra. A sinalização
será providenciada para infor
mar o desvio aos condutores.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

SC-416 é a únicavia fec ada em SC

A SG-416, entre
Pomerode e Jaraguá
do Sul, permanece
interditada desde
a madrugada
do último sábado.
/

E
a única rodovia fechada

para tráfego em Santa

Catarina, após as enxur

radas que provocaram
quedas de barreiras durante a

sexta-feira à noite. O presidente
do Deinfra (Departamento de
Infraestrutura do Estado), Pau

lo Meller, percorreu o trecho,
que liga os dois municípios, no

bairro Rio Cerro II, em Jaraguá
do Sul, na manhã de ontem.

Com ele, uma equipe técnica de

engenheiros e geólogos ficou en

carregada de avaliar os estragos
trazidos pelas fortes chuvas e

analisar as condições do solo.
De acordo com Meller, entre

hoje e amanhã, a programação
dos trabalhos deve ser divulga-

. da, depois de conversar com as

administrações públicas. A prin
cípio, a medida será reabrir uma

via paralela como alternativa de

desvio, aumentando dois qui-

Deinfra visitou O trecho para verificar os estragos causados pela chuva forte de sexta-feira à noite

Mesmo com a previsão de

tempo mais calmo nesta quar
ta, o estado de alerta permane
ce inalterado: os moradores das
áreas de risco não devem retor

nar sem segunda ordem da Defe
sa Civil do município. A falta de

chuvas, nesse caso, não é sinôni
mo de segurança. O poder públi
co continua em alerta, até que se

confirme O fim das chuvas pesa
das. Enquanto o tempo continua

calmo, a Defesa Civil está ava

liando possíveis danos em casas

fora das zonas de risco.
Conforme a meteorologista

Marilene de Lima, do Centro de

Informações de Recursos Am

bientais e Hidrometeorológicos
(Ciram), a queda na força das
chuvas não é razão para evitar

JARAGUÁ DO SUL/POMERODE
PIERO RAGAZZI

Paulo Meller diz que ação imediata será abri desvio por estrada agrícola, mas laudo sai esta sef!lana

Trecho da SG-416 é afetado outra vez
Ao longo da passagem é pos

sível verificar aberturas na estru

tura do asfalto, formando cór

regos por causa das águas que
escorrem dos morros. A pista ce

deu e há desnivelamento no per-

curso, além das pedras, terras e na época, assolaram Santa Cata

vegetação desmoronadas sobre a
r

rina. O coordenador da Defesa

rodovia. Ali, quedas de barreiras Civil de Pomerode, Adernar Mar

também trancaram o acesso no quardt, afirma que é necessário

fim de 2008 durante meses, de- fazer obras que busquem uma

vida aos desastres naturais que, solução definitiva para o local.

pre unções. A previsão é de tem- rior ao do fim de semana.

, po instável até o dia 2 de feverei- Com a passagem de uma

ro, com tempo aberto ao longo frente fria entre amanhã e sexta

do dia, e pancadas de chuva no feira as chuvas mais intensas de
final da tarde e durante a noite. O vem voltar a ocorrer, mas sem a

aumento de temperatura, junto força das que causaram os alaga
com a umidade elevada, provoca .mentos da última semana. Mes

uma sensação abafada. mo assim, o risco de enchentes

permanece, com possibilidade
de descargas elétricas, granizo e

ventos mais fortes, Os volumes
de chuva previstos para os dias
de frente fria estão por volta dos
50 mm no litoral catarinense,
com possibilidade de um índice
maior na sexta-feira.

TEMPO DÁ TRÉGUA HOJE, MAS DEVE PIORAR NO FIM DE SEMANA

Apesar da intensidade redu

zida, ainda há possibilidade de
chuvas fortes isoladas. Para a

quarta-feira a previsão é de chu
vas de até 30 mm - um volume

significante, mesmo sendo infe-

Calmaria não desculpa falta de cuidado com chuva

Com previsão "de
mais uma frente fria,

municípios continuam
em estado de alerta

EDUARDO MONTECINO
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Obama visita O Brasil em março
Agenda da vinda do presidente dos Estados Unidos ao Brasil inclui economia e políticas sociais

BRASíLIA

A reunião do presidente
dos Estados Unidos,
Barack Obama, Que
estará em março em

BrasRia, e a presidente
Dilma Rousseff incluirá
temas importantes.

O
dois líderes discutirão des

de programas de transferên
cia d� re�da at� questões de

energia, Investimentos em

projetos do pré-sal, comércio exte

rior, direitos humanos e mudanças
climáticas, além da crise cambial e

do desenvolvimento sustentável.

Negociadores norte-americanos

e brasileiros preparam a agenda
de discussões. Inicialmente, eles

organizam as conversas em duas
fases: uma em que todos partici
pam - os presidentes e assessores

- e outra em que apenas os dois

presidentes conversam.

Barack Obama desembarca-

rá em Brasília com uma comi
tiva que deve reunir ministros,
assessores e empresários. Dilma
também estará acompanhada de
assessores.

Os dois líderes
discutirão desde

programas de
transferência de renda

até questões de energia.

Os governos do Brasil e dos Es
tados Unidos já sinalizaram que
estão entre as prioridades as pro
postas de uso de energia limpa e

recursos renováveis. Do lado norte

americano, houve ainda indicação
sobre articulações para as parce
rias de projetos do pré-sal e ações de

cooperação para os países pobres.
As discussões sobre mudan

ças climáticas e propostas para o

desenvolvimento sustentável são

outros itens das conversas. Na

área econômica, um dos princi
pais assuntos será a desvaloriza

ção da moeda americana.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.

Apontamento: 168197/2011Sacado: DALCIO RADUENZ JUNIOR En

dereço: RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER, 1140 - BARRA DO RIO
CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-030 Credor: OESA COM E
REPRES LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 5714014U - Moti

vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.156,58 - Vencimento: 04/01/2011

Apontamento: 168070/2011 Sacado: DIFAC COM DE FERR LTDA
ME Endereço: RUA ADOLF PUTTJER 553 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89259-600Credor: LMT BOHLERIT LTDA Portador: - Espécie: DMI -

W Titulo: 000007951A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 516,13
- Vencimento: 05/01/2011

Apontamento: 167842/2011 Sacado: DIFAC COM. DE FERRAMEN
TAS LIDA Endereço: RUA ADOLF PUTTJER 553 - JARAGUÁ DO
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SUL-SC - CEP: 89259-600Credor: LMT BOHLERIT LTDA Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 000007111B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 191,16 - Vencimento: 08/01/2011

Apontamento: 168139/2011Sacado: ETIMA ETIQUETAS LTDA Ende

reço: RUA OLIVIO DOMINGOS BRUGNAGO 481 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89259-260 Credor: ADESIVOS E PAPEIS ESPEClAlS R.R.
LTDA Portador: - Espécie: DMI - -N° Titulo: 00010099B - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.484,25 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 168140/2011Sacado: ETIMA ETIQUETAS LTDA Ende

reço: RUA OLIVIO DOMINGOS BRUGNAGO 481 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89259-260 Credor: ADESIVOS E PAPEIS ESPEClAlS R.R.
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00010100B - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.185,80 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 168257/2011 Sacado: FALCAO SPORTS LTDA ME

Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 1212 - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89252-220Credor: COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: T00003815B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 494,16 - Vencimento: 06/12/2010

Apontamento: 168243/2011Sacado: FLOR DE LIZ IND E COM
DE CONFECCOES L Endereço: RUA FELICIANO BORTOLINI 389
SALA 03 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89260-180 Credor: FIORELLA
PRODUTOS TEXTEIS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1

001209 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 908,40 - Vencimento:
03/01/2011

Apontamento: 168058/20USacado: GERVIS REPRESENTACOES
LIDA Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 760 SALA 804 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: MARlA R R DE ANDRADE
CASTRO ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0242/B - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 240,00 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 167963/2011Sacado: GILMAR PAULO VOLSKI Ende

reço: RUA SAO CRISTOVAO 198 - LT ANA PAULA - TIFA MARTINS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-798Credor: VALDOCIR HAAS ME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 26073 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 300,00 - Vencimento: 05/01/2011

Apontamento: 168178/2011Sacado: IRACEMA LAUBE Endereço:
R.GUSTAVO GUMZ 548 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-970

Credor: OESA COM E REPRES LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 5712130U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 165,48 - Ven
cimento: 05/01/2011

Apontamento: 168010/2011Sacado: JDI LANCHES LTDA ME Endere

ço: R.GUSTAVO GUMZ 477 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89261-700
Credor: SEARA ALIMENTOS SA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
3530489771 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 167,40 - Venci
mento�05/01/2011

Apontamento: 167991/2011Sacado: JOSLEI BENTO DA SILVA Ende

reço: WERNER STANGE 25 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-280Cre
dor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
6409 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.425,37 - Vencimento:
08/01/2011

Apontamento: 168144/2011Sacado: JOSLEI BENTO DA SILVA En-

dereço: WERNER STANGE 25 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-280
Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titu

lo: 6404 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 470,50 - Vencimento:
08/0112011

Apontamento: 168004/2011 Sacado: LARISSA OALALGNOL VIAN

Endereço: RUA GUILHERME HASS 134 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-332 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARlAlS LTDA ME Por
tador: COMMUNICARE CENTRO DE ID Espécie: DMI - N° Titulo:
40324-B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Vencimento:
10/01/2011

Apontamento: 167952/2011 Sacado: LUIZ CARLOS DE MELO Ende

reço: RUA VICTOR ROSEMBERG 315 AP - VILA LENZI - laraguã do
Sul-SC - CEP: Credor: ANDERSON MEDEIROS DO NASCIMENTO
Portador: - Espécie: CT - W Titulo: 04/2010 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.000,00 - Vencimento: 18/04/2010

Apontamento: 167982/2011 Sacado: MAISON DU QUILT TECIDOS
LIDA Endereço: R FRANCISCO FISCHER 90 SL 2 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89252-070 Credor: TECIDOS TITA LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 095890/04 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 450,00 - Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 168240/2011 Sacado: MAISON OU QUILT TECIDOS
LIDA Endereço: RUA FRANCISCO FISCHER 90 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89252-070 Credor: COATS CORRENTE LTDA Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 310215284B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$187,73 -Vencimento: 30/12/2010

Apontamento: 168001l2011Sacado: MARANGONI COMERCIO E

REPRESENTACAO LIDA Endereço: RUA REINOLDO RAU 606 SL 5
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: REFRIGERACAO TEX
FRIO LTDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5907/2 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.945,00 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168005/2011 Sacado: MARCOS MARX MILLNITZ En

dereço: RUA LENO NICOLUZZI SERVIDAO, 152 NR 48 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-620 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARlAlS
LTDA ME Portador: COMMUNICARE CENTRO DE ID Espécie: DMI
- W Titulo: 40325-B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 -

Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168073/2011 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE
PROO Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE 230 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL LIDA Porta

dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 93490 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.498,92 - Vencimento: 31/12/2010

Apontamento: 167954/2011 Sacado: REFRIGERACAO DALSOCHIO
LTDA Mb Endereço: RUA PROF. ANTONIO E. AYROSO 301 - NOVA
BRASILlA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-270 Credor: FRIO
TOTAL PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 014023 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 516,56 -

Vencimento: 05/01/2011

Apontamento: 168122/2011 Sacado: RESlD. JARDIM DAS HORTEN
ClAS Endereço: RUA CHRISTINA HENRICONE MARCATTO 44 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: fATOR ASSESSORlA EM
GESTAO EMPRESARlAL LIDA Portador: EXTINMAX EXTINTORES

Espécie: DMI - N' Titulo: 2351-A - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 720,00 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 167992/2011 Sacado: SALETE DOS SANTOS SCHNICZ

Endereço: PAULO KRAEMER, 135 APTO 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89254-520 Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 6419 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 208,33-
Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168020/2011 Sacado: SANTOS & FILHO PANIF ALIM
CONG LIDA E Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 2959 SALA
04 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: TEDESCO EQUIP
PARA GASTRONOMlA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
006543-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 631,58 - Vencimen

to: 06/01/2011

Apontamento: 167970/2011 Sacado: STECKLING COM E REPRE

SENTACOES LIDA Endereço: R CARLOS FREDERICO RAMTHUM SL
17245 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89267-000 Credor: VERYMAK
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titu
lo: 0000471301 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 383,81 - Ven
cimento: 09/01/2011

Apontamento: 167856/2011 Sacado: TRANSPORTADORA JK LTDA

Endereço: RUA AFONSO NICOLUZZI 1047 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89254-300 Credor: J B NICHELE AUTO PECAS Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 69761-5/5 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 3.026,70 - Vencimento: 06/01/2011

Apontamento: 168170/2011 Sacado: TRANSPORTES MANN LTDA

Endereço: RUA EDMUNDO DOBRAWA, 700 - CHICO DE PAULA - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: METALNOX IND ME
TAL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 401536lU - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 2.916,15 - Vencimento: 02/0112011

Apontamento: 168011/2011 Sacado: VALDINEI MACHADO Ende

reço: RUA MAX WILHELM 382 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89256-000 Credor: COOP CRED RURAL INTER SOLID LUIS AL
VES - CRESOL Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 001 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.309,98 - Vencimento: 10/0112011

Apontamento:168092/2011 Sacado: VIEIRA & ZATELLI COMUNICA
CAO VISUAL LIDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 2680
- JARAGUA ESQUERDO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100
Credor: ALUMlACO DISTR DE ALUM FERRO E ACES LTDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 00193400111 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 235,03 - Vencimento: 06/0112011

Apontamento:168194/2011 Sacado: WAGEN IND AUTOMACAO DE

MAQS E EQUIPS Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3884 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEGAPE QUIMICA
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4536-00/1 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 448,50 - Vencimento: 09/01/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no

jornal "Correio do Povo", na data de 26/01/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de janeiro de 2011.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 36

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 168002/2011 Sacado: ADRIANO JUNKES Endereço:
MARECHAL DEODORO 1188 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-

702 Credor: RADIO HORTENClA LTDA Portador: - Espécie: DSI - N°

Titulo: 10061 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 150,00 - Venci

mento:05/01/2011

Apontamento: 168176/2011 Sacado: ARABESCO COMERCIO LTDA

Endereço: RUA GERMANO BERNER 343 - SAO LUIS - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-640Credor: CERAMFIX INDUSTRlA COMERCIO DE

ARGAMASSA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1100337501 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 24,50 - Vencimento: 10/01/2011

Apontamento: 168152/2011 Sacado: CARLOS ALEXANDRE VIDAL

VEIGA Endereço: JOAO MIGUEL DA SILVA, 46 - JARAGUA DO SUL
- CEP: Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 15798-1-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 147,00 - Ven

cimento: 08/01/2011

Apontamento: 168088/2011 Sacado: CLICHERIA JARAGUA LTDA

ME Endereço: R: BARAO DO RIO BRANCO 124 SALA 2 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: EMPORIO DAS LAMPADAS LTDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 94 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
239,40 - Vencimento: 11/01/2011

Apontamento: 168245/2011 Sacado: COMERClALATAC. MAT. CONST

AGU Endereço: RUA JOSE'NARLOCH 2399 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89253-790 Credor: USACAR AUTO PECAS LTDA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 1190/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
553,33 - Vencimento: 05/01/2011

Apontamento: 168190/2011 Sacado: COMERCIO DE CONFEC.
SHOPS NIG LIDA ME Endereço: RUA EXP. CABO HARRY HADLICH
132 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: BANCO
COOPERATIVO SICREDI S A Portador: TERRAL COM DE CONF LIDA
ME Espécie: DMI - W Titulo: 1075A - Motivo: falta de pagamento Va

lor: R$ 151,00 - Vencimento: 10/01/2011

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 Economia

.... país está se tornando um dos me

lhores mercados mundiais para
café torrado e moído. Se você não

...... entendeu, você não é o único.
O que acontece é que o país exporta
café verde da melhor qualidade a US$
4 o quilo, e importa o produto proces
sado em outro país. Só da Suíça, foram

importados no ano passado, 204 mil

quilos a assombrosos US$ 78,00 o qui
lo. Coisas de Brasil.

Kaiani
A confecção davizinha Massaranduba com

pleta 11 anos de existência no próximo dia

primeiro, e seus diretores receberão uma ho

menagem muito bonita de seus mais de 80 co

laboradores. Eles posaram para uma foto, que
será exibida em outdoor no trevo da cidade.

Conteúdo nacional
A Petrobras se movimenta no sen

tido de obter, junto ao governo, a re

dução dos atuais 65% de meta de uti

lização de itens e serviços nacionais
na exploração do pré-sal para 35%, ou

seja, pouco mais de um terço contra os

quase dois terços atuais.

A justificativa é o fato de que a in
dústria brasileira tem sido incapaz de

, atender à demanda por equipamentos
e também por causa dos altos preços
praticado no país.

Naturàlmente, os argumentos da
Petrobrás são verdadeiros. Mas, con

siderando que" grande parte do inves
timento está sendo bancado com o

dinheiro de todos nós, via pr�ço dos

combustíveis, não é justo perdermos a

oportunidade de desenvolver a indús
tria nacional na área do petróleo. Está,
na verdade, faltando mobilização das
indústrias e também de investidores

para aproveitar a oportunidade. Mes
mo com 35%, ainda existe um espaço
muito grande para ganhar dinheiro.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 26 de janeiro de 2011

Mercado Regional

Lourival Karsten
Café do Brasil?

Manufaturados
o tamanho do rombo pode ser encontrado nas

estatísticas de importações brasileiras. Em 2010,
o déficit no comercio exterior de manufaturados

alcançou US$ 34,761 bilhões, enquanto que, em

2009, tinha sido de US$ 8,346 bilhões. Um cresci

mento de assombrosos 316%. O que impressiona
não são apenas os valores, mas, principalmente, a

velocidade com que exportamos empregos.

Investimentos
no exterior

Está crescendo a disposição do go
verno brasileiro para reforçar o apoio em

empresas brasileiras que queiram se in

ternacionalizar.
Isto se justifica pelo fato de que temos

reservas cambiais para serem utilizadas, e

a construção de uma base sólida no exte

rior será uma forma de as empresas com

petirem melhor no mercado internacional.
O governo se movimenta para destra

var a burocracia no Brasil e utilizar seus

contatos para apontar oportunidades de in

vestimento e de participação em obras de in

fraestrutura. A cotação do dólar atualmen
te é bastante favorável para este tipo de

ação por parte das empresas brasileiras.

Petróleo
Este é um setor em que os investimentos são

pesados e os retornos têm prazos dilatados. A pro

dução de petróleo da Petrobras no país ainda pa
tina. Em 2010, a média diária foi de 2,003 milhões
de barris. Considerando a produção no exterior,
a produção chegou a 2,583 milhões de barris/dia.
Em dezembro, a produção média, no país, foi de

2,121 milhões de barris/ dia.

INDICADORESI,

Temporada de pagamentos
Início de ano sempre traz despesas adicionais

como o IPTU e IPVA, além de outras taxas e o acerto com

o leão. Para as empresas, existem outras obrigações, além
de balanços como a DIRF e a RAIS. Atenção é a palavra
chave RaTél" evitar surpre' desagradãyeís,

,� ( J

I'

! êjIIi '" /,

ri BOVESPA

POUPANÇA

BNDES
Em 2010, o banco de fomento aplicou R$ 168 bilhões - o

que significou um crescimento de 24% em relação ao ano an

terior. Para este ano, as perspectivas são de um crescimento

menor em percentual, mas nem por isto faltarão recursos

com juros atrativos para os investimentos das empresas.

Investimentos
na celulose

O grupo AzkoNobel de capital
holandês vai investir no Brasil,
em uma unidade que produzirá
os produtos químicos demanda
dos pelá maior fábrica de celu
lose do mundo - que deverá ser

inaugurada em setembro de 2012

pela Eldorado Celulose' e Papel.
O Brasil vai aumentando cada
vez mais o seu peso no mercado
mundial de celulose.

25 - 38 - 39 --52 - 53

02 - 04 - 05 - 06 - 08
10-12-13-15-16
19 - 20 - 21 - 22 - 23·
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Na área

Henrique
Porto

Botafogo
Compromisso assumido é compromisso cumprido. Conver

sei longamente com Da Silva e Ary Emke na última sexta-feira.

Segundo ambos, não existe qualquer possibilidade do Botafogo
se desfazer de sua sede social. Primeiro porque o próprio clube
não tem interesse e segundo porque o estatuto não permite. A

ligação também valeu para pegar algumas informações sobre

o novo clube de futebol que está nascendo em Jaraguá do Sul,
cuja apresentação oficial do projeto acontece no mês de feverei

ro (quando o empresário Luccas Neto retorna à cidade). Sei que
tem gente questionando o fato de a cidade contar com dois times

profissionais, mas prefiro acreditar na 'Lei de Tiririca', que afirma:
"Pior do que está não fica". Um novo clube forçará o que já exis

te a se mexer e, principalmente, se organizar profissionalmente
para sair da lama onde ele próprio se afundou.

EDUARDO MONTECINO

Guaramll1m (47) 3373-0277

JaiOlá do SIJ (47) 3370-&173
..

.

-

Geraldo José
o esporte de Jaraguá do Sul possui algumas figuras ímpa

res. Uma delas é Rivadávia Rassele, popularmente conhecido

por Geraldo José. Difícil apontar algo que Geraldo não tenha

feito em prol do nosso esporte amador e profissional. Por isso,
nada mais justo do que homenageá-lo no jubileu de prata do

Campeonato Jaraguaense de Seniores, competição idealizada

pelo próprio na década de 80. Como diria Ademar Duwe, fun

dador do Cruz de Malta, "quem não preserva o passado, o fu

turo não merece". Em tempo, as inscrições para a competiçãO
podem ser realizadas na Liga Jaraguaense de Futebol.

FA
Novidades no futebol ameri

cano de Santa Catarina. As equi
pes foram realinhadas nas con

ferências, por sorteio. O Corupá
Buffalos ficou na conferência

'Verde', ao lado de Joinville, Brus

que e Tubarão. O Jaraguá Breakers
está na conferência I Vermelha',
junto com São José, Blumenau e

Timbó. Os Breakers estréiam no

estadual dia2/4, jogando emTim
bó contra os Rhinos. Já os Buffalos
iniciam o SC Bowl em casa, no dia

3/4, contra o Brusque Admirals. O
clássico regional entre Breakers e

Buffalos está marcado para o dia

11/6, em Iaraguá do Sul.

Prejuízo
u

A tromba d'água da úl
tima sexta - feira também

prejudicou alguns clubes de
fute:bol da região; com� no
caso do Flamengo. O estãdio

Luís Carlos Ersching fica ao

laijo do Ribeirão Garibaldi,
q�e' tninsbordou e invadiu'
o gramado, trazendo bas
tante lama. A força da água
também derrubou parte do
alambrado ao lado dos ves

tiários. O prejuízo estimado
é de R$ 5 mil.

Esporte 21

FU EBO A ADOR

Copa Norte definida
Vitória, FIa, II e Botafogo iniciam certame no dia 13

JARAGUÁ DO SUL

Está definido. Jaraguá
do Sul terá quatro
equipes na 8ª Copa
Norte de Futebol Amador

e volta. O Auriverde do Rio da Luz

vai visitar o América, de Joinville;
o Flamengo viaja a São Bento do
Sul para jogar com a atual cam

peã Arsiper; o Botafogo recebe
o Tupy, de Joinville; e o JJ terá a

visita do Ajafa, representante de

Itapoá. O outro confronto não

envolve jaraguaense e será entre

Iuventus, de Itapoá, e Beira Rio,
de Joinville.

Classificam-se para a etápa
seguinte as cinco equipes que
venceram os confrontos primei
ra fase, mais o clube que tiver o

melhor índice técnico. Os seis ti
mes se enfrentam em cruzamento

olímpico, passam para as semifi
nais os três melhores e, novamen

te, o primeiro no índice técnico.

Vitória,
Flamengo, JJ

Bordados e Botafogo
são os clubes que re

presentam a cidade no

certame. A distribuição das va

gas foi feita durante Congres
so Técnico realizado na tarde
de ontem, em Joinville, cidade

que vai organizar o torneio em

2011. O Cruz de Malta optou
por não participar e o posto da

equipe cruzmaltina foi ocupado
pela estrela solitária da Barra.

A competição, que tem o

mesmo regulamento da Copa do
Brasil (com gol qualificado), será

de mata-mata e com jogos de ida

Equipe sub-lê
vai representar

o Botafogo na

competição regional

CÉSAR JUNKES

• 01 SuíTE + 01

DORMITÓRIO
·Sala

• Cozinha

• Lavanderia

• 8wc,
• Sacada cf
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

Registro de incorporação:
n° 61.526 nos livros do

Registro de Imóveis de .

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Partida que vale o ano
Corinthians e Grêmio iniciam briga por vaga na Libertadores 2011

DA REDAÇÃO

E em nenhum time do
•

Brasil a competição Sul-
Americana é tão cobiçada
como no Corinthians.

[1stro
do time, o atacante Ro

aldo, já disse que tem uma

bsessão este ano: levar o

Corintlrians ao titulo da Copa
libertadores. Assim, encerraria a

carreira no fim da temporada nos

braços da torcida. Seria o desfecho
do seu sonho de abandonar os

gramados com o nome registrado
na história do clube. O caminho a

percorrer é longo e, de cara, tem

uma decisão: o Corinthians en

frenta o Tolima (da Colômbia), no

Pacaembu, às 22h.
A responsabilidade da equipe

não é apenas vencer, mas ganhar
bem e de preferência com boa

margem de gols, para atuar com

mais tranquilidade na partida de
volta, dia 2 de fevereiro, na Colôm
bia. Num clube traumatizado pe
los sucessivos fracassos naLiberta
dores, como a eliminação precoce
no ano passado para o Flamengo,

a sensação no Parque São Jorge é

que chegou a hora da redenção.
"São os dois primeiros jogos mais

importantes do ano. Sem dúvida",
declarou o Fenômeno, convicto

de que eventual fracasso no duelo
com os colombianos vai desenca
dear crise no Corinthians.

Longe do Olímpico, o Grêmio
tem um adversário que promete
não incomodar. O modesto Liver

pool uruguaio nem poderá usar

seu alçapão, o estádio Belvedere.
Lá só cabem 6,5 mil pessoas. O
confronto desta quarta-feira, às

22h, será no tradicional Centená

rio, com menos pressão. Mas todo
cuidado é pouco para os coman

dados de Renato Gaúcho.
Um bom resultado torna a

classificação em casa mais fácil a

põe fim à TPL (Tensão Pré-liber

tadores), que teve seu maior ápice
com a saída do atacante Jonas. O
artilheiro do Brasileirão 2010 aca

bou negociado na segunda-feira e

deve jogar no Valencia. Antes, Re

nato Gaúcho já havia se estressa

do com a diretoria. E o time B está

pouco inspirado no Gaúcho. Mes
mo assim, tudo caminha para uni
bom resultado do elenco A.

Mano muda esquema para
amistoso contra fFranca

�

Mano Menezes anunciou que
voltará a usar o esquema 4-2-3-1

na seleção brasileira no amistoso
contra a França, dia 9 de fevereiro,
no Stade de France, em Saint - Denis.
O técnico havia abdicado dessa

formação no amistoso contra a Ar

gentina, em novembro do ano pas
sado, no Catar, devido à ausência de
Alexandre Pato, cortado por lesão e .

perdeu por 1xO para os "Hermanos"

Naquela oportunidade, a equipe
entrou em campo com no 4-4-2. O

LISTA DE CONVOCADOS

Brasil foi derrotado com um gol de
Messi nos acréscimos e deixou de

balançar a rede pela primeira vez

sob o comando de Mano. Com o re

tomo de Pato, prestigiado por ser o

artilheiro da gestão do treinador, com

três gols, a seleção mudará o posi
cionamento ofensivo mais uma vez.

"O Pato é o artilheiro da seleção,
fez gols em todos os jogos que dis

putou, e isso cria a possibilidade de
utilizá-lo novamente como referên

cia", explicou Mano.

• Goleiros:
• Julio Cesar (Inter)
• Gomes (Tottenham)
• Neto (Fiorentina) -

• Zagueiros:
• Breno (Bayern)
• David Luiz (Benfica)
• Thiago Silva (Milan)
• Luisão (Benfica)

• Anderson

(Manchester United)
• Renato Augusto
(BayerLeverkusen)
• Jadson (Shaktar)

• Laterais:
.

• Daniel Alves

(Barcelona)
• Rafael

(Manchester United)
• Marcelo (Real Madrid)
• André Santos

(Fenerbahçe)

• Meias:
• Lucas (Liverpool)
• Ramires (Chelsea)
• Sandro (Tottenham)
• Elias (Atlético

de Madri)
• Hernanes (Lazio)

• Atacantes:
• Robinho (Milan)
• Alexandre Pato

(Milan)
• André (Dínamo

de Kiev)
• Hulk (Porto)

DIVULGAÇÃO

Para Ronaldo, Timão tem a obrigação de vencer o Tolima, da Colômbia

Mengo é campeão invicto� da
Copa São Paulo de Juniores

O Flamengo conquistou pela
segunda vez o título da Copa
São Paulo de Juniores ao derro
tar o Bahia, por 2x1, na decisão,
disputada na manhã de ontem,
no Pacaernbu. A equipe carioca

repetiu o feito de 1990, quando
levantou a taça após vencer o Iu
ventus. Aquele time revelou joga
dores que fariam grande sucesso

posteriormente, como Júnior
Baiano e Djalminha.

A equipe carioca saiu na frente

logo aos sete minutos de jogo, com

o zagueiro Frauches, que aprovei
tou sobra na área e bateu firme
de pé esquerdo. Aos 30, o mesmo

Frauches cometeu pênalti ao acer

tar o peito do baiano Rafael, que,
por sua vez, cobrou a infração com

categoria. O gol do título Rubro

'negro veio num outro pênalti, na

etapa final. Aos 22 minutos, Tho
mas foi derrubado por Eduardo,
que acabou expulso. O .atacan-

te Negueba, que já faz parte do
elenco profissional do Flamengo,
converteu a cobrança e recolo
cou o time em vantagem. O time
carioca faturou o campeonato de
forma invicta. Dos oito jogos que
disputou, venceu cinco e empa
tou três - dos quais ganhou dois
na disputa de pênaltis.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Fia derrotou o Bahia na final

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EXTRATO RETIFICAÇÃO N ° 01 DO EDITAL N° 001/2011 - CONCURSO PUBLICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, através da Secretaria Municipal de Saúde,
torna publico a retificação do Edital 001/2011 incluindo 01 vaga de Médi�o Geriatra, 02 vagas

. de Agentes Comunitários de Saúde para atuar no Bairro Rio da Luz e ainda a necessidade de

corrigir a fórmula para o cálculo da Pontuação da Prova Objetiva. As demais diretrizes do Edital

permanecerão inalteradas. Reforçamos que o período de inscrição será das 1 OhOOmin -, Do dia

27 de janeiro até as 16hOOmin. do dia 28 de fevereiro de 2.011, que serão realizadas por meio de

internet em link especifico no sita www.sociesc.org.br/concursos onde também estará disponível
o inteiro teor do Edital e da retificação. Jaraguá do Sul, 25 de janeiro de 2.011.

Cecília Konell
Prefeita Municipal

Francisco Airton Garcia
Secretário. Municipal de Saúde

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 4a RODADA
HOJE
19h30 - Brusque x Criciúma
20h30 - Chapecoense x

Metropolitano
20h30 - Concórdia x Joinville
22h - Marcílio Dias x Figueirense
AMANHÃ
19h30 - Avaí x Imbituba

Classificação: Figueirense 7,
Metropolitano 7, Chapecoense 7,
Criciúma 6, Marcnio Dias 4; Brusque
3, Concórdia 3, Joinville 3, Imbituba
2 e AvaíO.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 4a RODADA
HOJE
17h - Volta Redonda x Nova Iguaçu
17h - América-RJ x Resende
17h - Bangu x Duque de Caxias
17h - Olaria x Cabofriense
19h30 - Flamengo x Americano-RJ

22h - Botafogo x Madureira
AMANHÃ
17h - Boavista-RJ x Vasco
19h30 - Fluminense x Macaé

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
• 4a RODADA
RESULTADO
Grêmio
HOJE
17h - Cruzeiro-RS x Novo Hamburgo
17h - Porto Alegre x Universidade
20h -Inter-SM x Internacional
20h - Santa Cruz-RS x Ypiranga-RS
20h30 - Veranópolis x São Luiz
20h30 - Pelotas x Lajeadense
AMANHÃ
19h30 - Juventude x Caxias

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 PARANAENSE
• 4a RODADA
HOJE
16h30 - Corinthians-PR x Rio Branco-PR

16h30 - Iraty x Arapongas
19h30 - Roma-PR x Paraná Clube
20h30 - Cianorte x Paranavaí
22h - Operário x Atlético-PR
AMANHÃ
19h30 - Coritiba x Cascavel

Classificação: Coritiba 7, Paranavaí 6,
Atlético-PR 6, Arapongas 6, Cianorte

6, Roma 4, Rio Branco-PR 4, Iraty
4, Corinthians-PR 3, Operário-PR 3,
Gascavell e Paraná 1.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 4a RODADA
HOJE
17h - Noroeste x Bragantino
17h -Ituano x Linense
17h - São Bernardo x Oeste
19h30 - Santos x São Caetano
19h30 - Mirassol x Santo André
19h30 - Portuguesa x Ponte Preta
19h30 - Americana x São Paulo
AMANHÃ
21h - Prudente x Botafogo-SP
21h50 - Palmeiras x Paulista

Classificação: Santos 9, Americana 9,
Palmeiras 7, Paulista 7, São Paulo 6,
Portuguesa 6, Mlrassol 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.

.

• PRÉ-LIBERTADORES
• HOJE
22h - Corinthians x D. Tolima
22h - Liverpool x Grêmio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Precisamos
.

seguirem frente"
Jovem atingida por foguete e a mãe
falam sobre o dia a dia da família,
dois anos após acidente na virada
do ano em BarraVelha.

GUARAMIRIM

No ombro esquerdo, a tatuagem de uma borboleta representa
o que guaramirense Ana Paula da Silva mais deseja na vida:
liberdade. Atingida na cabeça por um foguete na virada do ano

de 2008 para 2009, ajovem, que hoje tem 23 anos, encontra na

famOia e amigos forças para superar as dificuldades. Passados
dois anos do acidente que mudou a rotina da famOia, é possível
perceber que a saúde de Ana Paula melhorou. Mesmo falando
com dificuldade e se locomovendo com uma cadeira de rodas,
ela demonstra uma alegria de viver que muitas pessoas com

perfeita saúde não possuem. Em entrevista exclusiva ao O
Correio do Povo, Ana Paula e a mãe, Rosali da Silva, falam sobre

tratamento, recuperação, o dia a dia da famOia e o inquérito que
apura o acidente no Réveillon em Barra Velha Acompanhe:
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo - Faz dois
anos que você sofreu o acidente.
Como está o seu tratamento?

Ana Paula da Silva - Eu faço
fisioterapia cinco vezes por se

mana e hidroterapia duas vezes

por semana.

Rosali da Silva - Sem contar

os outros exercícios que ela faz

junto com o irmão._Ela anda e faz
exercícios na barra.

o Correio - O que você já
consegue fazer sozinha?

Ana Paula - Quase tudo eu

preciso de ajuda. Tomar banho,
onde eu alcanço, consigo sozi
nha. Eu consigo também andar
um pouco, mas sem ajuda não.

Rosali - Ela consegue comer,

arrumar o cabelo. A mão direita
ainda está descoordenada, a per
na direita ela também não tem

controle.

O Correio - Quem é que te

auxilia mais a fazer as coisas?
Ana Paula - O meu irmão,

Andréas. Ele é meu anjo. No dia

que eu sofri o acidente ele estava

lá, desesperado.

O Correio - Você lembra do
acidente?

Ana Paula - Não.

O Correio - Como foi esse úl- .

timo fim de ano para vocês? Fo
ram para a praia?

Ana Paula - Fomos para a

praia (Barra Velha), mas não

passamos a virada lá. O An

dréas não quis.
Rosali - O Andréas não quer

mais saber de ir para a praia no

dia 31. Ana, lembra o que você
disse quando ouviu na reporta
gem no dia 30 (de dezembro),
quando a gente estava almoçan
do e ouviu sobre a festa de Ré
veillon que estavam organizando
em Barra Velha?

Ana Paula - Eu disse: eles não

sabem o que tão fazendo.
Rosali - Ela disse isso porque

soltar fogos é muito perigoso.
Só Deus sabe o que a gente está

passando nesses últimos dois
anos. Deveriam fazer uma festa
mais organizada, eu cheguei a

ver crianças de 12 anos soltan
do foguete. E agora, nesse fim
de ano, fiquei sabendo pela TV

que aconteceu mais um acidente
com fogos em BarraVelha ...

Ana Paula - Mais uma tragé
dia.

O Correio - Ana, você tem

medo quando escuta fogos?

O Correio - A gente percebe
que, apesar da gravidade do aci

dente, o quadro da Ana evoluiu
bastante nesses dois anos, pois
ela já consegue conversar. Quais
as maiores dificuldades dela?

Rosali - Graças a Deus ago
ra a Ana está falando bem me

lhor e está lúcida, tanto que
ela consegue lembrar de toda
a infância. Ela tem dificuldade
de linguagem. Não sei se vai

O Correio - O que você mais melhorar muito nesse pon-

gosta de comer?
. to, mas o importante é que já

Ana Paula - Batata recheada consegue conversar. No dia

(risos). do acidente foi atingida bem
a parte que comanda a coor

denação motora. e, por isso, o

cérebro dela tem que achar ou

tros caminhos para fazer as coi
sas. Mas a Ana lê muito, gosta
de fazer jogos de memorização
e adora mexer no computador,
e isso tem ajudado muito na

aprendizagem dela.

Ana Paula - Medo não, mas

levo susto.

O Correio - Suas amigas te

visitam?
Ana Paula - Sim, uma até me

convidou para comer macarrão

na casa dela.
Rosali - A Ana ama comer.

Foi um sofrimento muito grande
pra gente quando ela tinha que
se alimentar pela sonda. É muito

difícil um pai ou uma mãe con

seguir comer quando sabe que o

filho não sente o gosto de nada.

O Correio - O que você gosta
de assistir na TV?

Ana Paula - Gosto de- assis

tir filmes. Romance, comédia ...

agora eu estou assistindo mais

filmes de ação.

O Correio - Como está an

dando o inquérito sobre o aci

dente?
Rosali - Está muito devagar.

Desde agosto que não acontece

mais nada diferente. É triste sa

ber que os responsáveis pelo aci-

dente estão levando a vida nor

malmente enquanto a Ana está

passando por isso.

O Correio - E sair para pas
sear?

Rosali - Às vezes ela faz com

pras com a gente. Mas sair ela
não sai muito, porque o acesso

Geral 23

Rosali (E) e

a filha Ana
Paula: família

de Guaramirim
busca superar

a tragédia, que
completou

dois anos

para cadeirantes é muito difícil,
em qualquer lugar.

O Correio - A Ana precisa fa
zer mais alguma cirurgia?

Rosali - Sim, ela tem que co

locar uma platina na cabeça, no

local onde tem a lesão. Mas não

marcamos a data, ainda vamos

conversar com o médico sobre a

operação.

O Correio - Qual é o seu

maior sonho, Ana?
Ana Paula - Andar.
Rosali - A lesão da Ana foi

muito grave. Ela já está cons

ciente de que existe a possibili
dade de ela não voltar a andar.
Mas ela vai conseguir sim ... pra
quem não falava, pra quem ia
ficar vegetando, ela está aí, lin

da, falando ... é mesmo um mi-

1agre. Com certeza as orações
das pessoas ajudaram muito
na recuperação dela. No início,
quando a Ana voltou para casa

depois do acidente, queríamos
que, ao menos, ela conseguisse
comer. Nós já choramos tudo o

que a gente tinha para chorar,
e nada vai mudar o que acon

teceu. Não é fácil, mas precisa
mos enfrentar as dificuldades e

seguir em frente.
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PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO INSTÁVEL
Períodos de abertura
de sol em todo o

estado, com chuvas
à tarde e a noite.
Tempo abafado
e precipitação
considerável.

I,
..

�uá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C

MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 21°C

MÁX: 32°C

SEXTA

MíN: 220C h

MÁX: 34°C

SÁBADO
MíN: 22°C

I

MÁX: 34°C '

I .
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Nublado

CHUVAS

leve calmaria
até amanhã

CALOR

Temperaturas em

ascensão no estado
'j
/A relativa calmaria, com POU

ca chuva prevista para hoje, deve
durar só até amanhã, com a che

gada de uma frente fria que deve
causar novas' chuvas. O volume
da semana passada, no entanto,
não deve se repetir.

Além do desconforto causado

pelas chuvas, o calor deve ficar
mais intenso em Santa Catarina,
com a volta de temperaturas aci
ma dos 30°C, chegando próximo
aos 35°C em Iaraguá no final des
ta semana, e subindo.

FASES DA LUA

!nstá\1el

OP.CIONA1S

Promoções válidas até 26/01/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcULOS A PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM. Caraguá Auto Elite

Sua escolha perfeitawww.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de tredibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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