
o olhar
técnico
Geólogos da

Ufsc vieram de
. Florianópolis para
levantar informações

e elaborar um
relatório detalhado

sobre as áreas
de risco.
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Chuvas e Inflaçãodevem
encarecer os alimentos

Economista prevê que novos preços serão praticados já em fevereiro.
Aumento dos juros e o fantasma inflacionário preocupam empresários da

região, pois o crescimento da economia será menos expressivo.
Página 10

PIERO RAGAZZI
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o DRAMA EJÉSSICA
Menina de 13 anos é portadora de síndrome rara e mãe tem muita dificuldade em encontrar ajuda.

8R-280 entre as .

prioridades de se
Ministro Alfredo Nascimento
disse ao governador que
prazos estabelecidos pelo
Dnit serão cumpridos.
Página'12

à
presidêrida
no final do
hopassado.

PáginaS
FABIAN
tEMOS

Câmara retoma
sessões na terça
Abertura dos trabalhos
será pautada pelas
necessidades decorrentes
das enxurradas. Presidente
Jaime Negherbon afirma
que o retorno do Auxílio
Aluguel terá atenção
especial na Casa.

Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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História do Esporte

JoséAu
red aca o@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni

História do lançamento do martelo

O
lançamento do martelo foi inventado pelos escoceses e consti
tuiu-se no evento principal dos Highland Games. O mítico rei
Malcolm III da Escócia, no século XI, foi imbatível. Malcolm
(gigante com 2,05m de altura), cuja musculatura era uma ver

dadeira usina de força, venceu o lançamento do martelo em pelo me
nos dez edições do Highland Games, sempre derrotando uma cente
na de concorrentes. No século XIII, o rei Henrique VIII foi o grande
campeão. O lançamento do martelo estreou nos Jogos Olímpicos de
Paris, em 1900. O vencedor foi John Flanagan, um imigrante escocês
naturalizado americano, que já tinha conseguido o recorde mundial
em 1895, quando ainda habitava as Ilhas Britânicas. John foi tricam
peão Olímpico e reinventou esta prova. Ele desenvolveu toda a técni
ca de lançamento que são utilizadas até os dias de hoje.

i

I'
i
"

o nosso "Malcolm" do martelo
'" Olavo José Reali, filho de Carlos Alberto Reali Júnior e Li-

berací M. Reali. É o quarto filho entre cinco irmãos: Soraia,
I ;Sionà;ra, Fabíola; Mônica e Crishnayara. Nasceu em Concór
.p dia n.o dia 29 de março de 1970. Em 1989, mudou-se junto,

CÓIn a família para Iaraguá do Sul e. fundaram a REN (Rádio
Brás�I,Novo). Hoje, passados 21 anos, considera-sejaragua
ense: Olavo é casado com, Cleüza Cristina Iorinellí Reali e o

,': ..
, :,..'

,
.

.',; .

'

casal-tem dois filhos: Tahyana e Olavo Júnior.
, ""'r ,

.

"f,,,

.
"

I"

O campeão em ação

Estudos e fQrmação acadêmica
Aos sete anos, iniciou os estudos na Escola Básica São José em

Concórdia. Lembra com saudades da primeira professora Emília e

de seus coleguinhas de aula, Alex e Milton. Concluiu o ensino médio
na EscolaAgro-Técnico Federal de Concórdia. Formou-se em Direito

pela FURB, em Blumenau, em 1994.

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2010.

OLAVO JOSÉ REALI

A partir de 1987, passou
a di�putar simultaneamente
os campeonatos nas cate

gód�s juvenis e adulto. Na
'categoria juvenil, sagrou-se
Tricampeão Estadual no

, lançamento dp martelo,'
"

cuja marca, 'estabeleciq� em

�989, de 48,52m; é r,ecorde
�té os dias de.lldje. N0,Cani
'l?eonato Brasileiro luvepil foi

,.

�,' fi,
.. ',- ;, -", "I ",';' 1",;, '" ,;?

metf .. â. rata" é com. a
'r

"

e&J. fói
I '"

"
"I ,

Fazendo'
história

Nos Jogos Abertos de Santa

Catarina, realizados em 1990,
na cidade de Blumenau, Ola

vo, competindo por Iaragua.do
Sul, quebrou uma hegemonia
de vitórias dos blumenauenses
de 30 anos em Jogos Abertos na
prova de lançamento do marte
lo. . Ele conquistou a medalha
de' ouro e escreveu seu nome

na galeria dos grandes atletas
de Santa Catarina.

Olavo Júnior, Olavo,
Cleusa (esposa) e Tahyana

Olavo campeão e recordista juvenil- 1989

Categoria máster
'

Em 2009, Olavo começou a dis

putar a categoria máster, em nível
nacional e internacional. As com

petições acontecem nos quatro
. cantos do planeta. Olavo ostenta

os títulos de: Campeão Sul Brasi

leiro; Bicampeão Brasileiro e Cam

peão do Mercosul.

Nas pegadas do pai
Olavo Júnior (11 anos), filho

caçula de Olavo, segue as pegadas
do pai campeão. Vem treinando o

lançamento do martelo com de
senvoltura, possui técnica refina
da (melhor do q�e o pai), é uma

grande esperança do atletismo
brasileiro no futuro.
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semana depois de a popu
lação enfrentar os primeiros
estragos causados pela en

xurrada, que afetou quase 70

cidades catarinenses, é possível perce
ber disparidades significativas frente
às enchentes de novembro de 2008.
Nesses últimos dias, enquanto o auxí
lio às centenas de milhares de pessoas
afetadas ocorreu de forma quase ime

diata.foi também visível a agilidade do

poder executivo ao calcular prejuízos e

buscar apoio.
Já no início desta semana, a admi

nistração pública municipal divulgou os

números correspondentes aos recursos
necessários a mais uma reconstrução.
Eles somam R$ 27 milhões. No Estado,
a destruição alcança somas amedron
tadoras. Os efeitos da chuva, associa
dos à falta de ações preventivas postas
à prática, equivale a R$ 413 milhões.

Com todo essemontante na bagagem,

ontem, a equipe do governador Raimun
-

do Colombo faz a primeira tentativa da
atual gestão de colocar Santa Catarina na
lista de prioridades da presidente Dilma
Rousseff. Há dois anos, a cena se repetiu,
porém, apesar das promessas instantâne
as de Luiz Inácio Lula da Silva, foi preciso
voltar uma incansável quantidade de ve

zes à posição de pedinte. Mesmo assim,
muitos dos compromissos fumados em

meio ao caos provocado por deslizamen
tos e alagamentos acabaram esquecidos
ou cumpridos de forma frustrante.

Resta, agora, esperar por cenas di
ferentes das presenciadas no passa
do. Mas, não simplesmente aguardar..
Afinal, novamente, as áreas atingidas
compõem regiões nas quais os maiores
PIBs (Produto Interno Bruto) do Estado
e também do país estão concentrados.
É hora de exigir do governo federal visi
bilidade e retorno, duas palavras pouco
percebidas nos últimos anos.

DO LEITOR

Educacão de Jovens e Adultos: funcão social
� �

\

A
Educação de Jovens e Adultos tem
como função social a promoção
da inclusão social, emancipatória
e democrática de jovens e adultos

na sociedade, proporcionando sua inserção
e qualificação no mercado de trabalho.

A EJA (Educação de Jovens e Adultos) tem
o compromisso com a formação humana

. com o acesso a cultura, de modo que os alu
nos aprimorem sua consciência crítica e ado
tem atitudes éticas para o desenvolvimento
de sua autonomia intelectual. A educação
de jovens e adultos deve voltar-se a uma for

mação na qual os alunos possam aprender
constantemente, refletir de modo crítico, agir
com responsabilidade individual e coletiva,
acompanhar a dinamicidade das mudanças
sociais, enfrentar problemas construindo so

luções utilizando os conhecimentos científi

cos, tecnológicos e sócio-históricos.
É necessário que a Educação de Jovens

e Adultos proporcione aos alunos diversas
formas de socialização por meio das várias
áreas do conhecimento e culturas. A me

diação entre jovens e adultos seus saberes
e o conhecimento científico são recursos de

transformação de sua realidade. Assim, co
nhecer significa a possibilidade de intervir
socialmente.

Para entender a diversidade que consti
tui o percurso desses sujeitos, é importante

considerarmos: os conhecimentos constru
ídos em diversos espaços de socialização
além do muro da escola; o desejo de ser ou

vido; as mais variadas identidades e perten
cimentos, sejam eles culturais, de gênero,
religiosos, sociais e econômicos; códigos de
linguagem e comunicação e os valores dis
tintos.

Jovens, adultos, idosos, histórias que
se assemelham e diferenciam. Excluídos
do ensino regular, e/ou não se adequando
ao sistema de ensino proposto, distantes
da escola por alguns anos trazem consigo
vivencias que acarretam diretamente seu

processo de ensino e aprendizagem. Iden
tidades construídas no decorrer de suas ca

minhadas, recheadas de sonhos, encantos,
frustrações, vontades e ideias.

Assim, se faz necessário pensar no cur

rículo e na construção de conhecimentos

que serão relevantes na vida desses alunos.
Conhecimento esse baseado no respeito as

diferenças, valorizando as distintas experi
ências.

A Educação de Jovens e Adultos repre
senta uma promessa de efetivar um cami
nho de desenvolvimento de todas as pesso
as, de todas as idades.

CHARGE

.
.

Joice Lilian Voltolini, professora
de História e coordenadora da ElA (Educação
de Jovens eAdultos) em Balneário Piçàrras

PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA TERÇA-FEIRA ;Em cada dez mo'edas-conseguidas
de qualquer fonte, não gastem

mais do"" nove.

,,

Jorge Brogno/i,
economista

VictorDanich,
sociólogo

Fazendo seu dinheiro crescer-
você tem' a mesma oportunidade
para construir uma fortuna.

Depois falou a outro homem:
- Conte-nos, por favor, o que faz

para ganhar seu pão.
- Sou um açougueiro - respon

deu ele. - Compro cabras de cria

dores, abato-as, vendo a carne para
as donas de casa e o couro para os

fazedores de sandálias.
- Uma vez que trabalha e ganha

regularmente o seu dinheiro, você
tem as mesmas condições que tive
de serbem-sucedido.

Arkad fez o mesmo com todos
os presentes, com o objetivo de sa

ber como cada um deles conseguia
o próprio sustento. E então disse:

- Assim, caros discípulos, po
demos ver que existem muitos ne-

Um
dos livros mais famo

sos na área de finanças é
o "OHOMEMMAIS RICO
DA' BABILONIA" de Ge

orge Samuel Clason. Neste livro,
podemos aprender muitas lições
financeiras, porém existe uma que
considero de suma importância
e acredito que devemos procurar
colocar em prática durante nossa

vida. Em uma passagem do livro,
Arkad dirige-se a um homem e

pergunta:
- Meu bom amigo qual é o seu

ofício?
- Sou um escriba, gravo regis

tros sobre tabuinhas de argila.
- Aprofissão em que eumesmo

ganhei minhas primeiras moedas
de cobre. Consequentemente,

ma da falta de dinheiro. Para cada
dez moedas que colocarem em

suas bolsas, não retirem para uso

próprio mais do que nove. A bol
sa começará a ficar estufada, e seu
peso cada vezmaior seráuma fon
te de prazer para as suas mãos e

uma fonte de bem-estarpara as al
mas. Não zombem do que eu digo
por causa de sua simplicidade. A
verdade é sempre simples. Disse
que lhes contaria como construí
minha fortuna. Foi esse o meu co

meço. Eu andava invariavelmente

quebrado e detestava isso porque
não podia satisfazermeus desejos.
Mas, desde que comecei a retirar
de minha bolsa não mais de nove
cotas das dez que ali depositava,
ela começou a engordar. O mes-

gócios e ocupações cujo exercício
confere àspessoas a oportunidade
de obter seus ganhos. Cada uma

dessas maneiras de remuneração
é uma torrente de ouro da qual
o trabalhador pode desviar uma

porção para sua própria reserva.

Assim, na bolsa de cada um de vo
cês há um fluxo maior ou menor

de moedas, de acordo com a ca

pacidade de cada um. Concordam
comisso?

Todos concordaram. O ho
memmais rico da Babilônia então
disse:

-
- Todos os homens por aqui se

acham em dificuldades financei
ras? Muito bem, agora vou comu

J nicar-lhes o prímeiro remédio que
aprendi para solucionar o proble-

mo acontecerá com vocês. Certa
mente é uma lei dos deuses que,
para aquele que poupa e não gasta
uma determinada parte de seus

ganhos, o dinheiro virá mais facil
mente. Esta, meus discípulos, foi
a primeira solução que descobri

para aminha falta de dinheiro: Em
cada dez moedas conseguidas de

qualquer fonte, não gastem mais
do que nove.

Tenham certeza de que esta

lição pode mudar a vida financei
ra de qualquer pessoa, e.o mais

importante: no início, suas eco

nomias parecem que não
-

irão
dar resultados, mas depois de um

tempo, elas farão toda a diferença.
Desejo sucesso financeiro a todos
os leitores!
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PRIMEIRA SESSÃO ACONTECE,NA TERÇA-FEIRA

Abertura daCâmara será
pautada pelaserradas
JaimeNegherbon diz queAuxílioAluguel será votado assim que chegar à Casa
JARAGUÁ- DO SUL

FOTOS ARQUIVO OCP

Eleito no final do ano passado para substituir
Natália Petry (PSB) na presidência da Câmara
deVereadores, Jaime Negherbon (PMDB) voltou
a trabalhar oficialmente esta semana já com
muitas decisões para tomar. Concurso público
e a compra de uma nova sede estão entre elas e

ainda na expectativa de que um polêmico proje
to aterrisse na Casa nos próximos dias, amuni
cipalização do estádio João Marcatto. Mas antes
dessas e de outras pendências, o presidente diz
que é.necessárío acompanhar a situação en

frentada pelo município e pelos atingidos pelas
enxurradas da última semana. Promete colocar
em votação com urgência o texto que vai recriar
o AUXIlio Aluguel e ainda ordenou que os asses

sores da Casa fossem trabalhar como voluntá
rios na Arena e no Parque de Eventos. A primei
ra sessão do ano está marcada para próxima
terça-feira. Até lá o presidente promete vistoriar
as localidades afetadas e cobrar dos deputados
eleitos que intercedam pela região.

• Patricia Moraes
patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

.

Reflexo das
enxurradas

"Vamos ter ajudar as pesso
as que precisam. As prioridades
continuam as mesmas, mas ago
ra temos também que resolver as

questões ligadas às enxurradas. O

projeto que 'cria o Auxílio Aluguel
ainda não está na Casa, mas assim
que chegar vamos marcar uma

sessão urgente para debater o as

sunto. Eu acho que a Prefeitura
está fazendo o que precisa, tiran
do as pessoas das áreas de risco e

alojando no Parque de Eventos,
acho que é o certo. E cobrando do

governo do Estado e do governo
federal para que tragam recursos

para melhorar nossas estradas,
porque a situação está complica
da. Eu estou visitando o interior

. todos os dias e ainda tem gente
sem acesso às residências. Tam
bém é preciso cobrar dos deputa
dos estaduais e federais que foram
votados aqui, eles que venham dar
a cara na nossa cidade. Fiz contato
com Mauro Mariani, que nós aju
damos a eleger a deputado fede

ral, para que ele agora nos ajude.
Eu estou na rua todo dia fa-

zendo meu trabalho. Já estava

antes arrecadando alimentos

para o Rio de Janeiro e as duas
toneladas, entre alimentos, rou
pas e produtos de limpeza, que a

gente iria mandar para lá, já fo
ram entregues naArena".

Prevencão
�

"Essa chuva veio realmente
com bastante intensidade, mas

o desassoreamento dos rios é
muito necessário, muitos locais

.alagaram porque falta fazer esse

serviço. Dizem que falta projeto
e que dinheiro tem para as obras
de prevenção, então temos que
chamar essas pessoas que nos

representam 'no governo fede
ral e estadual. Mas não adianta
falácia, vão ter que fazer. Nós

(Câmara de Vereadores) não po
demos fazer obra, mas estamos

auxiliando e vamos auxiliar".

Concurso público
I'Apartir de fevereiro, a Câmara

vai montar um grupo de trabalho
com funcionários de cada setor

para saber as reais necessidades.

Hoje são 10 funcionários concur

sados e 37 comissionados. Nós
temos que realizar esse concurso.
Já recebemos uma notificação do
Tribunal de Contas, de uma ação
que foi aberta pela prefeita, e es

tamos esperando a decisão para
saber como devemos agir. Por en
quanto, estamos esperando o pa
recer e fazendo um levantamento
das necessidades".

Sede nova
IICom certeza temos que to

mar providências em relação a

isso, porque 2013 está chegando
e serão 19 vereadores, contra 11

de hoje, inclusive estamos fazen
do a alteração da Lei Orgânica.
Não é culpa dessa legislatura,
temos que nos adequar ao que
foi determinado em Brasília. Não
adianta fazer politicagem, vão
ser 19. Esse ano vamos ver um

terreno, ou também tem uma

alternativa de comprar um pré
dio pronto. O imóvel utilizado,

hoje será devolvido à Prefeitura.
A Câmara é enxuta e vamos fazer
mais economia para que a gente
tenha recurso próprio para fazer
a compra".

.

. Municipalização do
João Marcatlo

"Quando esse projeto chegar
na Câmara eu vou sugerir que a

gente faça uma audiência públi
ca. Esse time é muito antigo, tem
muitos torcedores e temos que
ouvir todo mundo. Com pouco
dinheiro não dá para se adminis
trar uma estrutura como a do lu
ventus. O estádio tem uma histó
ria na região e a decisão terá que
ser debatida. Eu vou pela maio

ria, prefiro nem falar da minha

opinião, sou democrático e vou

votar conforme a maioria. Mas
não vou ficar em cima do muro,
ou eu digo sim, ou digo não, não
vou me abster".

Relacionamento
com Executivo

IIEu acho que nós temos que ;

trabalhar para o bem da cidade,
tem que haver harmonia den
tro QO que é certo, dentro do

que está na lei. O povo elegeu a

prefeita, assim como escolheu
os vereadores, e pode tirar todo

•

"
Com certeza

eles (Prefeitura)
negociaram com

alguns vereadores.
Mas que tipo de
negócio que foi,

eu não sei.
JAIME NEGHERBON,

PRESIDENTE DA CAMARA

"
mundo em 2012. Eu não vejo
que o relacionamento tenha sido
tumultuado nos dois primeiros
anos, as -denúncias chegaram
até a Câmara e nossa obrigação
é fiscalizar. Tem que' haver res

peito entre os três poderes. Mas
ninguém está fazendo oposição
como eles (Prefeitura) pensam.
Como diz a Natália (Petry), 98%
dos projetos enviados pelo Exe
cutivo foram aprovados".

Fim do G-8
I'A relação de forças vai mu -

.

dar. Para não haver mais pedido
de informação, para não passar
mais denúncias, com certeza eles

(Prefeitura) negociaram com al

guns vereadores. Mas que tipo de

negócio que foi eu não sei. Cada
um vai ter que responder porquê
foi para o lado da Prefeitura"

Eleições municipais
"Existe muita conversa de

bastidores, mas ainda é cedo

para saber. Uma hora, estão (o
PMDB) com o Dieter Ianssen,

.�
outra hora falam no PSDB e ain-
da existe a possível aproximação
com o PT no Estado que pode
refletir aqui. Amanhã ou depois
não falem nada se o partido ficar
com o DEM e que a tríplice alian

ça funcione aqui também. Eu sou

um soldado do partido, estou no

segundo mandato de vereador e

posso ser candidato a prefeito ou

a vice, se for a vontade de todos.

Hoje, vejo o Dieter com força, e

quem estiver ao lado dele pode
ter sucesso.
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Pontos lundamentais
,

Especialistas em engenharia e

segurança parecem concordar

que alguns pontos básicos e

fundamentais têm que estar
na pauta de primeira hora de

. todas as autoridades brasileiras '

quando o assunto é a prevenção .

de desastres naturais. Todas as

autoridades, desde as municipais
até as federais. Os fenômenos
têm ocorrido com cada vez

mais frequência e intensidade,
espalhando-se pelo país
inteiro. Por isso, é preciso, em
primeiro lugar, traçar um
mapa detalhado, e atualizá-lo
constantemente, das áreas
de ricos.

Depois, e não menos urgente e

necessária, vem a fiscalização
sobre a ocupação irregular de
terrenos urbanos e rurais. Aqui,
abre-se um parêntese: prática

, que tem a conivência do poder

público, sempre ávido por mais
votos e arrecadação. Fechado o

parêntese, é urgente também se

coordenar as ações de prevenção
entre os diferentes órgãos, sob
um comando específico nas

horas de emergências . Disso
depende, ainda, a aquisição
de equipamentos de última
geração para identificar com
antecedência a possibilidade de
catástrofe, com a premissa se de
avisar os habitantes de regiões
críticas antecipadamente.
A remoção das pessoas de
locais perigosos e a contenção
de encostas contribuiriam
sobremaneira para a redução
dos danos. De 2008 para cá, já
foi possível perceber alguma
evolução neste sentido
no Vale do Itapocu. Mas ainda
há um longo caminho a ser

percorrido.

"

Por determinação, da prefeíta Cecí1ia KoneD" está
em g�13çãO o projeto que pretende criarum fundo

e:mergmdal de aux1lio avítimas de desastres naturais,
em Jaraguá do Sul. Segundo o secretárioOlívioB,eltrão,
ainda estão. sendo estudados ruguns detalhes, como os'

valores a serem destinados: ao novo fundo, quem terá
direito fiusufruir das verbas e de quemaneira elas seriam
distribuídas..Olívio ressalta que a. prefeita estámuito
impressionada com o queviu na semana passada e pediu
urg�'D[ia nae,laboração damatéria .. O' p/rojdo deve' seguir
para a CâmaradeVereadores já ria semana quevem,

Aluguel
Segundo o líder do governo,
AdernarPossamai, a ideia é elaborar
a nova lei de tal forma que ela não

precise passar pelaCâmara a cada
nova catástrofe. Houve o decreto,
o Executivo já estaria autorizado a

usar averba, que seria destinada,
principalmente, pelomenos é o
que deve se definir no papel, a
auxílio-aluguel para desabrigados.

INFORMATICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

vaftecinfo@terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila laIau

Jaraguá do sul-se

Boa notícia
AOAB nacional vai ao Supremo
na próxima segunda-feira, data na
qual fará o pedido para que o STF
mande cancelar a farra das pensões
vitalícias nos Estados. AOrdem está

amparada na Constituição de 1988,
segundo a qual ex-presidentes e ex
governadores teriam que contribuir

para ó INSS ou fundos privados
para se aposentarem.

,

FOTOS PIERO RAGAZZI

Dico no Samae
Vereador Dico Moser vai deixar a
Câmara e assumir como diretor

presidente do Samae de Jaraguá
no dia Iode fevereiro. Faz parte
do processo demudanças,
iniciado no final do ano passado.
Agora, ficou claro que.Bonífácio
Formigari só assumiu para
esquentar a cadeira. A portaria de
nomeação deve ser publicada no

. dia lo. Como o primeiro suplente
éAfonso Piazera, hoje no Codejas,
Celestino Klinkoski tem tudo para
assumir como vereador. Registre
se que Dico Moser conhece bem
o Samae, Foi diretor de operações
da gestão anterior.

l'oUaCUaulcu énaConradi.
Materialescotarpara atacadcte varejJr

Políti.ca 5

Siga a coluna peloTwitter!

Destaque
Do total de R$ 27milhões de
prejuízos calculados pelaPrefeitura
de Iaraguá, omaior valor é
para a "Remoção de barreiras,
deslizamentos e serviços de
novos taludes: R$ 6,75milhões."
Certamente, uma área quemerece

atenção e investimentos dobrados
em prevenção, porque remediar
sempre émais caro e doloroso.

Queda-de-braqo
Na cúpula do DEM de Iaraguá, o
veto é total e irrestrito ao nome

de Lio Tironi para a SDR. Ontem
à noite, estava prevista uma
reunião do DEM com o PMDB -

o PSDB também foi convidado
- para discutir o assunto e tentar

um nome de consenso dentro
do contexto da tríplice aliança. A
interpretação é a de que Lio não
assumirá pelo simples fato de

que a prefeita Cecília (com o aval
do marido) veta o tucano.

Bastidores·
Houve quem lembrasse, ontem,
que na foto da página 4 do

Correio, onde autoridades estão
com o governador, Lio não

aparece. Cacá Pavanello figura
na imagem. O secretário chegou
depois, com informações ainda
não muito precisas da região. O
governador está numa saia justa
daquelas. Atende Paulo Bauer ou
os correligionários daqui?Muita
negociação à vista.

sca de ovo
Outro valor polpudo é o
solicitado para "Recomposlçãe
de pavimentação com
revestimento asfáltico:H$ 2,94 .

�mllhões." Já é hora de se usar
material demelhor qualidade
e pavímentomais espesso por
aí, senão, como estão fazendo
naRota dos Hotéis (foto), épura
perda de tempo e dinheiro.

No comando
APrefeitura de Iaraguá perdeu a
presidência daCâmara, mas seus
aliados vão comandar as duas
comissões permanentesmais
importantes da Casa, por onde
passam todos os projetos: a de
Legislação, Justiça e Redação Final '

será presidida porAmaríldo Sarti.
E a de Finanças eOrçamento fica
com o líderAdernar Possamai.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Festival encanta
-

,

em varios palcos
Além das apresentações nos teatros da Scar, evento
oferece concertos diários em cinco pontos diferentes
Encontrar os sons do
Festival de Música de
Santa Catarina é tarefa
fácil. Afinal, eles estão
espalhados não apenas
pelo Centro Cultural, mas
por toda a região central
da cidade.

da ideia de ver esses sons nada

agradáveis sendo substituídos

por música. "O zum zum da pra
ça de alimentação do shopping
desaparece um pouco, eu gos
tei", diz. Sem jamais ter assistido
a uma apresentação do festival
dentro da Scar, ela explica que,
devido aos comentários de ami

gos e clientes, ficou com vontade
de apreciar o violino da chinesa

Sophia Chan, uma das estrelas
. do evento.

Já a jovem Ana Felizardo, 17,
até pouco tempo nem sabia da
existência do Femusc. "Este é o

primeiro que acompanho. Na
minha cidade, no interior de São

Paulo, não tem nada parecido",
confessa. Percebendo osmúsicos

transitando por Jaraguá do Sul
com instrumentos nos braços,
ela passou a admirá-los. "Nunca

quis aprender a tocar, mas acho
muito bonito o dom deles", com-
,.,

pleta.

III Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Diariamente,
o evento ofe

rece concertos em. cinco

locais, além dos teatros

da Scar, que abrigam ou

tras três séries. As apresentações
responsáveis por facilitar ainda
mais o acesso da comunidade à

programação do evento acon

tecem Shopping Breithaupt, no
Center Angeloni, no Sesc (Servi
ço Social do Comércio), no Mu
seuWeg e em diversas igrejas de

Iaraguá do Sul.
Acostumada ao barulho de

pratos, talheres e conversas

de uma multidão de pessoas,
a atendente Adrieli This gosta

Sesc
Já para os amantes dos violões, o Femusc reserva um momento es

pecífico. Se você faz parte deste grupo, não precisa nem conferir a pro
gramação diária do evento em busca de concertos com os alunos dos

professores Eduardo Isaac" Aldo Rodriguez e Mario Ulloa. O ponto de
encontro é sempre a sede do Sesc (Serviço Social do Comércio), na Rua
Jorge Czerniewicz. As apresentações da sérieViolão Plus ocorrem às 18h.

Música na Igreja
-

Um pouco diferente das demais séries externas do festival, aMú
sica na Igreja não fica concentrada em um endereço exclusivo. As

apresentações são itinerantes e abrangem diversas comunidades do

município. Hoje, amanhã e na próxima terça-feira, por exemplo, os
instrumentistas transformam o altar daMatriz São Sebastião em pal
co a partir das 19h45.

Já nos dias 31 e 2, é a vez da Paróquia Apóstolo Pedro, naAvenida
Getúlio Vargas, receber os músicos, às 19h. Na mesma quarta-feira,
a BatistaVida Nova também abriga um concerto, porém" às 18h. Fi
nalizando a agenda, as igrejas Martin Lutero e Cristo Bom Pastor se
aliam ao roteiro nas noites de 3 e 4 de fevereiro.

No Shopping
Breithaupt, o som
dos instrumentos
musicais substitui
o nada agradável

barulho dos pratos
e talheres da hora

do almoço

"
Ozumzum,
da praça de
alimentação
do shopping

desaparece um
pouco, eu gostei.

ADRlfl.l THIS'

"

Museu Weg
Quem quiser aproveitar o fim de tarde e

do expediente de trabalho no embalo das for

mações sonoras do Femusc pode se dirigir ao
MuseuWeg. De segunda a sexta-feira, às 18h,
ele recebe os alunos do evento para concer

tos de música de câmara.

Segundo Caio Mandolesi, coordenador
do local, com a iniciativa, a população tem a

chance de aproveitar uma trilha sonora dife
rente ao tradicional estresse criado pelo ho
rário de trânsito mais caótico na cidade. "As

pessoas conseguem ver a rua, mas não ou

vem o barulho do lado de fora", comenta. Ao
invés da confusão, o público pode apreciar a
calmaria dos instrumentos musicais.

O Museu Weg está na Avenida Getúlio

Vargas, 667, no Centro de Jaraguá do Sul. Vale
lembrar queo acesso égratuito e não há a ne

.

cessidade de o público retirar ingressos com

antecedência. O mesmo acontece com os de
mais palcos oficiais do festival. A exceção fica

por conta das séries Momento Springmann e

Grandes Concertos, respectivamente, às 19h.e

20h30, na Scar. Para elas, os espectadores de
vem garantir a entrada na secretaria do teatro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO MONTECINO

Alex Klein será
o solista da
noite. Ele tem o

acompanhamento
da orquestra
de alunos e

professores
regida pelo
maestro chinês
Tao Fan

Os oboés vão invadiro tea
Primeira audição damúsicaOborama pertence ao público do Femusc

JARAGUÁ DO SUL na composição Obarama, de David
Stock. Escrita especialmente para o

músico brasileiro e' diretor-artístico
do evento, ela terá a primeira audi

ção mundial nesta noite; a partir das
20h30, no Centro Cultural da Scar.
A segunda execução está marcada

para ocorrer em junho, no festival
norte-americano Sun Flowers.

Juntamente com a obra, os es

pectadores também assistem aos

instrumentistas escalados para to-

Dos mais difíceis de

sereR) tocados, o oboé.
exige técnica apurada
e muito estudo.

rente transformação de ar em som

já é tarefa para muitas horas de es

tudo, imagine então ummúsico to

car, na mesma obra, cinco versões
diferentes do instrumento.

Pois é isso que Alex Klein reser

va 'ao público do Femusc. Hoje, na
série Grandes Concertos, ele apre
senta à plateia, além da variante
mais conhecida do oboé, o carne

inglês, o d'amare, o baixo e o rnu

sette. Todos aparecem sobre o palcoIntegrante
do naipe das ma

deiras, ele possui uma família

igualmente complexa no que
diz respeito à prática. Se a apa-

-

PROGRAMAÇAO DE HOJE
• Música no Shopping
Horário: 13h. Palco: Praça de Alimentação do Shopping
Breithaupt
Repertório: Aires tropicales - Paquito D 'Rivera. Choros
n° 4 - Heitor Villa-Lobos. Concerto de Brandemburgo n°

3 - Johann Sebastian Bach. Acesso: gratuito

Horário: 18h. Palco: Museu Weg
Repertório: Variações sobre um tema de Anacleto

Medeiros - Ronaldo Miranda.

Aires tropicales - Paquito D 'Rivera. Quarteto para piano
e cordas op. 47 - Robert Schumann. Acesso: gratuito

• Música na Igreja
Horário: 19h45. Palco: Igreja Matriz São Sebastião.

Repertório: Sonata para dois clarinetes - Francis Poulenc.
Blue Topaz - Tommy Pederson. Quarteto de cordas -

Wolfgang Amadeus Mozart.Acesso: gratuito

• Música na Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni
Repertório: Blue Topaz - Tommy Pederson. Divertimento
n° 3 - Wolfgang Amadeus Mozart. Pequena música de

câmara para sopros - Paul Hindemith. Acesso: gratuito

• Violão Plus

Horário: 18h. Palco: Serviço Social do Comércio (Sesc).
Repertório: O vendedor de, cigarras - Nikita Koshkin.
Fantasia para violão e harpa - Xavier Montsalvatge.
Duas sonatas - Domenico Scarlatti.Acesso: gratuito

• Música de Câmara no Museu

• Piano Masters

.

Horário: 18h. Palco: Grande Teatro da Scar. Repertório:
Partita n° 2 em dó M - Johann Sebastian Bach. Sonata
em lá M - Franz Schubert. Acesso: gratuito

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

Repertório: Duo para violino' e fagote - Nicolo

car Bucolique, do francês Eugene
Bozza, Ciclos Nordestinos, de Mar
Ias Nobre, Anjos Voando, do cana

dense Marjan Mozetich, e Quarte
to n° 3 em lá menor, de Ernst von

Dohnanyi.
Os ingressos são gratuitos e de

vem ser retirados com antecedên
cia na secretaria da Scar.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Paganini. Quinteto de metais - Jorg Duda. Duo para
oboé e violão - Luiz Otavio Braga. Trio op. 11 para
clarinete, violoncelo e piano - Ludwig van Beethoven.

Acesso: gratuito (ingressos devem ser retirados com

antecedência na Secretaria da Scar)

• Musicalmente Falando

O que: 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

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

Re_pertório: Bucolique - Eugene Bozza, Ciclos
Nordestinos - Marlos Nobre. Anjos Voando - Marjan
Mozetich. Quarteto n° 3 em lá menor - Ernst von

Dohnanyi. Oborama, primeira audição mundial -

David Stock. Acesso: gratuito (ingressos devem ser

retirados com antecedência na Secretaria da Scar)
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Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
Também no

"lPrtttl"lllr' 0'[ut IM4-.

E tem opção noturna repaginada e com nova direção em Iaraguá.
A Fuel Eventos anunciou, semana passada, que assume a antiga
Iurnp, que passa a se chamar TheWay Club. A casa, o nome, as

atrações serão totalmente reformuladas. Thiago e Pepe prome
tem "Inovação e diversidade são as palavras que melhor definem
esta nova fase". No Twitter e no Facebook, eles anunciam: "Serão
tantas coisas novas, que só aos poucos é que vamos conseguindo
dar o devido destaque para cada uma delas." E a data de inaugu
ração já está marcada, será dia 12 de fevereiro com o DJ Thiago
Mansur. Para saber mais, sigam no Twitter @thewayclub.

PARA SABOREAR
Desde dezembro, o restauranteMadalena está com a cervejaAmstel
Pulse no cardápio. É uma cerveja holandesa, premiada em diversos

países. Mais uma opção para acompanhar os deliciosos beiruths,
autênticas pizzas sírio libanesas e pratos da casa. E o proprietário,
JulianoVengrzen, avisa que vemmais novidades em 2011.

DIVULGAÇÃO

Douglas Pellens com a namorada Mariane Pelens.
Ele comemora aniversário hoje e recebe o carinho da
namorada e os parabéns dos familiares e amigôs

Esquilo
Quem for ver "AsViagens de Gulliver" no cinema vai se deparar com um

curta-metragem antes da exibição do longa. Édo simpático esquilo Scrat, per
sonagem da franquia "A Era do Gelo". Ele está de volta às telonas em "Scrats
ContinentalCrack- Up". Divertido como sempre! Quem não for ao cine pode
ver no linkhttp://www.youtube.com/watch?v=zocutifOcQY. 'i\Erado Gelo 4"
deve chegar ao Brasil junto à estreianosEUA, em 13 de julho de 2012.

(�t1S;Sitiríaltmr10

�tI!j�ênCjÍit
Cf:�®ae

WWW��irn.1w
�1..r41

gumz@gumz..rom.br
l 8m. 0esde1918

Margarete Barbieri e Tiago Salmon no Mexicano

Alana Freitas com o par Leonardo Souza na noite jaraguaense
.

Gisele Dias e Brunna Ferreira curtindo um happy hour

Casal de namorados Stefany Bridaroli e Gustavo Basquiroto

SEVEN CHOPERIA
Sertanejo de Teddy Texas e

mais DJs residentes Alan e Alex.
Ingresso para elas grátis até 23h30
(após R$ 10) e eles pagam R$ 15.

LONDON PUB
.

Samba Rock com Zamba4.
Ingressos na hora a R$ 15

masculino e R$ 10 feminino.
Reservas de mesa no site www.

londonjaragua.tom.br.

ESPAÇO DO OCA
Shaw com a banda Salada de
Rato (Floripa), com tributo ao

Black Sabbath. Início: 22h30.
Ingressos no local a RS 5
mulheres e RS 10 homens.

ZUM SCHLAUCH
Sexta Fuel Especial de Férias

com Nicolas & Michel e mais DJ
residente. Ingressos na hora a RS

10 elas e R$ 15 eles.

CARAMBA'S HIPERCLUB
A casa de Indaial está de cara

nova e site reformulado (www.
carambas.com.br). Já a primeira

atração de 2011 é Eddie
Thoneick, autor do hit "Uve
Your Life". Inqressos-no
www.blueticket.com.br.

Shaw nacional em BALNEÁRIO
CAMBORIÚ com Claudia Leitte.
Será na Barra Sul, à beira-mar.
Também apresentação das DJs
Female Angels.lnformações no

473326-9,.63.

CONTATOSeOUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275,486619198-0515
I SACRAMENTUMPUB. 3370-1727 ou 8832-1524
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENACHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

LlCORERIA FULLDRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIAAGUA DOCE • 3371-8942
MR. BEEF • 3275-2230 1 @mrbeefjar

ESPAÇO DO'OCA· 3370-9160
ADEGAAIROSOMENEZES • 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822
MOVINGUPMUSIC ClUB .. 8856-83&9

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Iutapelavida da
.pequena Iéssíca Flores
Mãe pede ajuda para garantir atendimento àmenina de 13 anos

II/UI/11fiflnl/I!. •

i;

JARAGuÁ DO SUL

A chegada de um

filho é sinal de que
um amor eterno e

incondicional tem início.

Pois
para a dona de casa

Alcione Peters, 29 anos,
o nascimento de Iéssica
Aparecida Flores, 13 anos,

representou ainda mais: força e

dedicação sem limites. É que para
garantir uma vida digna à filha, Al
cione não desiste de lutar.

Portadora deMielomeningocele
(malformação congênita do siste
ma nervoso), Iéssica tem deficiên
ciamúltipla e uma síndrome rara e

desconhecida. Precisa de tratamen
to constante e do apoio que muitas
vezes não encontra na própria so

ciedade. "Eu precisei entrar na Jus
tiça para conseguir matricular ela
emuma escolamunicipal de ensino
regular. Vendi casa, carro, tudo que
eu podia para pagar os tratamentos

dela. Cheguei a pedir dinheiro em

prestado para comprar fraldas", re
lembra, enquanto recebe abraços
e beijos da menina de pele clara
e olhos azuis. Iéssíca demonstra
ser uma garota carinhosa e sorri

dente, mas oscila entre a alegria e

a tristeza com facilidade. Tem cri
ses nervosas e chega a morder o

próprio corpo quando isso ocorre.
Mas prestar atendimento para a fi
lha tem se tornado cada vez mais
difícil paraAlcione.

Prova disso foi o episódio ocorri
do na última segunda - feira. Com a

menina ferida pelas própriasmordi
das, Alcione foi ao Posto de Saúde

procurar ajuda. Como o expedien
te havia terminado, não foi aten
dida. Procurou, então, o Pronto
Socorro do Hospital São José, que
segundo Alcione, também negou
atendimento. A mãe chegou a re

gistrar um Boletim de Ocorrência
contra a instituição. "Falaram que
só podiam atender no particular.
Mas eu não tenho mais dinheiro,
preciso de ajuda", desabafa.

ESPERANÇA
AUMENTA

Iéssica conseguiu uma vaga
na MCD (Associação de Assis
tência à Criança Deficiente),
de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul. "Mandei 425 cartas para
conseguir uma vaga para ela. Lá,
ela tem todo o tratamento de

graça", conta. Para ir ao Estado
vizinho pelo menos quatro vezes

ao mêsela conta com auxilio da

Prefeitura, que paga a passagem.
A Administração Municipal tam
bém doa uma cesta básica men
sal para a família.

Agora, Alcione planeja promo
ver rifas e bingos para arrecadar
dinheiro e se mudar para Porto

Alegre. Para isso, precisa de aju
da dá comunidade. Quem quiser
doar brindes ou auxiliar de algu
ma forma, pode entrar em con

tato pelo telefone: 47 9215 3277.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

I"�l,� rn:iO�",:II�"j � fI, WI. �"

Hospital diz ter pedido para esperar
De acordo com aAdministração do Hospital São

José, por não ser considerado caso de emergência,
o atendimento à Iéssíca deveria ter sido prestado
pelo Posto de Saúde. A instituição diz não ter nega-

do atendimento, e sim, pedido para ela esperar. Já
o secretário rriiinícipal de Saúde, Francisco Garcia,
esteve reunido, com a mãe de Jéssica na manhã de

. ontem, e se comprometeu a ajudar a família.

Jéssica é uma menina càrinhosa e sorridente, mas tem crises nervosas
com frequência. Mãe pede ajuda para realizar o tratamento da filha

"
Eu precisei entrar na Justiça para
conseguirmatricular ela em uma

escola municipal de ensino regular.
Vendi casa, carro, tudo que eu podia
para pagar os tratamentos dela.

ALClONE PETERS, 29 ANOS

"

Menina chega a morder o próprio corpo durante
as crises e está com feridas pela perna

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do SullVara da Família, Infância e Juventude

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC
- E-mail: jagfij@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Márcio Renê Rocha
Chefe de Cartório: Cláudia Jenichen Janssen

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Arrolamento na 036.09.008999-0

Inventariante: Bernd Ottokar Hinkelmann
Autor da Herança: Elisabeth Hinkelmann

Citando: WERNER HANS HINKELMANN, brásileiro, Engenheiro, CPF na 393.029.038-34, fi
lho de Elizabeth Bock, que casada assinava Elisabeth Hinkelmann, também conhecida por
Elisabeth Bock, ou Elisabeth Bock Hinkelmann, em lugar incerto e não sabido. Prazo Fixado

para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente
em local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos
do processo epigrafado, bem como CITADA para responder à ação, querendo, no lapso de

. tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, clc art. 319 do CPC). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de outubro de 2010.
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Na região, as altas nas

projeções do mercado
financeiro para a inflação
medida pelo IPCA (índice
Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo) podem
refletir, 'principalmente,
nos valores dos produtos
alimentícios.

...� e acordo com as previ
sões da economista do

Grupo Uniasselvi Fameg,
....., de Guaramirim, Rosân

gela Aparecida da Silva, as chu
vas excessivas que assolaram os

municípios catarinenses ocasio
naram muitas perdas de produ
ções agrícolas, principalmente
de grãos. "Com a escassez de

alimentos, os mercados devem
elevar os preços a partir do mês
de fevereiro".

Nesta semana, o mercado
brasileiro encareceu as perspec
tivas para a inflação deste ano

e de 2012, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. A alta
do IPCA (Índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor Amplo) de

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 27 de janeiro de 2011

5,42%, somado na semana pas
sada, para 5,53%, sustenta os ín
dices fora da meta de 4,5% para
4,54%. A margem de tolerância é
de dois pontos porcentuais para
cima ou para baixo.

"
Subindo as taxas

de juros, as pessoas
consomem menos

a prazo, com isso o
mercado baixa o preço
dos produtos. Pois,
o consumo excessivo
não é bom, porque
causa inflação.

RosANGElA APARECIDA DA SILVA

"
Segundo a economista, os

principais fatores que pressio
naram a inflação foram os trans

portes, com aumento das tarifas
de ônibus urbanos, intermunici
pais e interestaduais, e aumento
dos preços das hortaliças. "No

próximo mês, o que pode fazer
com que aumente a inflação será
a compra de materiais escolares
e o reajuste das mensalidades
assim como o aumento ainda
maior do valor das hortaliças de
vido ao estrago feito pelas chu-

vas, sobretudo na região.serrana
do Rio de Janeiro que abastece a

cidade do Rio de Janeiro".
A especialista esclarece que

a meta do IPCA indica o quan
to a economia pode crescer. "É
necessário ter inflação para a

economia crescer, porque quem
produz quer ter o preço maior
até para estimular a produção.
Ao mesmo tempo o consumidor

quer preços mais baixos", afirma.
"É preciso ter equilíbrio no mer

cado, por isso a meta reflete o

equilíbrio da economia".
Para equilibrar a economia, o

governo federal aumenta as ta

xas de juros para inibir o consu

mo exagerado. "Subindo as taxas

de juros, as pessoas consomem

menos a prazo, com isso o mer-

cado baixao preço dos produtos.
Pois, o consumo excessivo não

é bom, porque causa inflação",
enfatiza. Uma alternativa para
reduzir a inflação também é o

corte de gastos da esfera públi
ca. "A presidente Dilma Rousseff
determinou um orçamento mais

apertado para cada ministério

logo nos primeiros dias de gover
no", exemplifica.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Atente-se
Segundo a economista Rosângela
Aparecida da Silva, as médias do
IPCA são calculadas com base

nos produtos de 11 capitais, e não
inclui o Estado de Santa Catarina.
"A cesta de consumo das grandes
capitais não é típica do interior do
País e não existem indicadores por
região", ressalta. "Jaraguá do Sul,

por exemplo, tem renda per capita
(rendimento per capita é um

indicador que ajuda saber o grau
de desenvolvimento de um país
ou regiãoJmaior que Lages. Por

isso, os produtos são vendidos por
preçosmais elevados na cidade".
No site do IBGE, uma pesquisa de

2008 indica que o PIB (Produto
Interno Bruto), per capita a preços
correntes, era de R$ 35.225,61. No
mesmo período, o município de

, Lages marcavaR$14.l45,03.

Combustível está entre os produtos que terão alta,
população pagará mais pelas tarifas de ônibus

Projeções paraa alta da inflação
preocupam entidades da região

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

EXTRATO DO EDITAL N° 01/2011 - CONCURSO PÚBLICO .

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDO
RES MUNICIPAIS - ISSEM, com fundamento na Lei Complementar Municipal nO

33/2003, Art.12, inciso IX de 23 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Municipal
nO 100/2010 de 21 de setembro de 2010, faz saber, a quem interessar possa, que
fará realizar Concurso Público destinado ao preenchimento das vagas do Quadro
de Pessoal Permanente do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais - IS

SEM, conforme quando abaixo, que se regerá pelas normas estabelecidas no Edital

001/2011 e pela legislação vigente.

Cargo N° de Vagas Salário Mensal Jornada de Trabalho Semanal

AUX. ADMINISTRATIVO 02 R$ 1.008,88 40 horas

TÉC DE CONTABILIDADE 01 R$ 1.452,77 40 horas

TÉC DE INFORMÁTICA 01 R$ 1 743,46 40 horas

MÉDICO AUDITOR Reserva Técnica R$ 4.048,74 20 horas

MÉDICO PERITO Reserva Técnica R$ 4.048,74 20 horas

TESOUREIRO 01 R$ 2.510,51 40 horas
"

o período das inscrições será das 10hOOmin do dia 31 de janeiro até às 16hOOmin

do dia 03 de março de 2011, .que serão realizadas por meio da Internet em link

específico no site www.sociesc.org.br/concursos onde também estará disponível o
inteiro teor deste Edital.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

As entidades empresariais e

do comércio jaraguaense afir
mam preocupação com a alta
da inflação medida pelo IPCA

(Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo). Conforme
o presidente da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas), Wanderlei

Passold, a elevação dos preços
pode prejudicar o desempenho
das vendas para 2011. "Em 2010
tivemos um crescimento acima
da estimava dos 5%, fechando o

ano com 8% a mais de vendas.
Nesse ano, o comércio pode ficar
com 5%, por causa da inflação".

O presidente da Acijs (Asso
ciação Empresarial de Jaraguá

do Sul), Durval Marcatto, se reú
ne hoje, no fim da tarde, com a

Fiesc (Federação das Indústrias
de Santa Catarina), em Floria

nópolis, para analisar as possí
veis consequências dos números
divulgados pelo Banco Central.
Mas ele adianta que a diminui

ção da capacidade de consumo

irá prejudicar todos os atores da
cadeia econômica, como indús
trias e consumidores. "De forma

abrangente, a inflação é muito

danosa, principalmente para o

consumidor assalariado", enfati
za. "A economia é formada por vá
rios componentes, prejudicando
todos os setores envolvidos".

I�/II: Ãl

Alímentação sobede
"

mesquevem
Enxurradas prejudicaram a agricultura e abastecimento
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Defesa Civil de Jaraguá
continua operando em

estado de alerta, e
aproveita a brecha nas

chuvas para avaliar danos.
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não eliminou a possibilidade de
chuvas pesadas no norte do esta

do e na região de Florianópolis.
O período de maior perigo são

a tarde de quinta-feira e a virada
de sexta-feira para sábado, quan
do podem ocorrer chuvas loca
lizadas de volume mais elevado,
principalmente no litoral norte, e
na fronteira com o Paraná.

Mesmo com chuvas
mais fracas, as
encostas estão

fragilizadas até
segundo aviso.

Continua valendo o aviso de

que, mesmo com chuvas mais

fracas, as encostas estão fragi
lizadas até segunda ordem. En

quanto a precipitação pode ter

caído, mas ainda com chance de

temporal, os ventos estão previs
tos para aumentarem, com raja
das de até 70 km/h nesta sexta

feira. A frente fria deve partir de
Santa Catarina no sábado.

PREVISÃO DO TEMPO

111111/111.1

Alerta de chuva vale para hoje
Previsões para esta quinta-feira são menos graves, mas população deve manter cautela

Apesar
da redução no ní

vel das chuvas, duran
te esta terça e quarta
feira, o poder público e

a Defesa Civil do município não
baixaram o alerta de enchentes"
e não retiraram a ordem de eva

cuação das áreas atingidas. Com
a passagem de uma frente fria

prevista para a segunda metade
da semana, podendo provocar
novos temporais, a ameaça de
deslizamentos nas áreas de risco
ainda não passou.

Embora tenham reduzido a

gravidade da previsão para hoje,
agora de chuvas de até 30 mm

(antes podendo ultrapassar os

50 mm), o Centro de Informa

ções de Recursos Ambientais e

Hidrometeorológicos (Ciram)

Manhã de pouca chuva,
seguida de dia instável,
com ventos fortes,
pancadas e chances de
temporal, especialmente
entre esta noite e a

madrugada de sexta.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 22°C

.,.MÁX: 34°C
I

I

;

,

SEXTA

.,.MíN: 23°C -

MÁX: 34°C I

l

SÁBADO
MíN: 23°C
MÁX: 34°C

DOMINGO

--MíN: 21°C
MÁX: 31°C )

ftiu'cialnllJl1tf.\ Nulllm:IlI
Nublaoo

lUNÁPOUS
Chuva traca durante a

noite, antecedida por

pancadas à tarde,
com

chance de trovoadas.

Mínima de ZO"C pela

man\lã, e máxima
de

. 330C de tarde.

FRENTE fRIA

Calmaria acaba
hoje à noite

Com a passagem de mais
uma frente fria, entre hoje e ama

nhã, deve voltar a provocar fortes
pancadas de chuva, acompanha
das de trovoadas e rajadas de
vento. A massa de ar deve iJ.\ em
bora neste sábado, dando fim ao

tempo instável.

EDUARDO MONTECINO

Ordem de evacuação da Defesa Civil do estado continua valendo e a análise de danos está em andamento

!
;'
,/

I

I

\ /
..

lJTOflPtl.

Situação é pior nas
regiões costeiras
Nas áreas do litoral catarinen

se, as chances de chuva, e con

sequentemente' temporal, são
maiores. Na quinta e na sexta - fei
ra' a previsão é de chuvas fortes
e de descargas elétricas nas áreas
próximas ao mar.

.�,'

\

,'''
��.
Tr'óvoada
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FLORIANÓPOLIS

A comitiva catarinense,
liderada pelo governador
Raimundo Colombo, se
reuniu ontem com o

minis ro dos Transportes,
Alfredo Pereira do
Nascimento.

a audiência, Nascimen
to garantiu que as obras
de duplicação da BR-

280 serão feitas dentro
dos cronogramas já apresenta
dos pelo DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes). Além disso, ficou
definido que o edital da BR-280

será lançado em fevereiro. A reu

nião discutiu também as obras
na BR-470, que está em fase final
do projeto executivo no trecho

que vai de Navegantes a Indaial,
com mais de 70 quilômetros, e

deve entrar em licitação no se

gundo semestre deste ano. As

duas obras fazem parte da se

gunda fase do PAC-2 (Programa
de Aceleração do Crescimento).

. "São melhorias imprescindíveis
para o desenvolvimento de San

ta Catarina e é a nossa priori
dade. Vamos monitorar o anda
mento de todos os processos e o

cumprimento do cronograma",
avisou o governador.

A comitiva também abordou a
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questão do contorno de Florianó

polis, trecho que está sob a con

cessão da Auto Pista Litoral Sul e

que deveria começar em 2012. De
acordo com a equipe doMinistério,
esse é o prazo máximo para o iní
cio das obras, que ainda enfrenta

restrições ambientais, que são de

responsabilidade do IBAMA. Uma

equipe do Ministério dos Trans

portes vem a Santa Catarina para
se reunir com as autoridades locais

para conversar sobre apraça do pe
dágio de BR-10l.

"
Vamos monitorar
o andamento de
todos os processos
e o cumprimento do

.

cronograma.
RAIMUNDO COLOMBO, GOVERNADOR

"

JAMES TAVARES/SECOM

Durante a audiência, as auto

ridades catarinenses trataram da

federalização do trecho da rodovia

280, que fica entre Canoinhas e

Porto União, no Norte do Estado.
O secretário de Infraestrutura, Val
dir Cobalchini, avaliou o encontro.
"A reunião foi muito produtiva,
principalmente pelo compromisso
do Ministério em manter os cro

nogramas das obras das BRs 470

e 280. Explicamos também as ne

cessidades de cada cidade cortadas

pelas vias � pedimos uma atenção
especial com as travessias urbanas
dessas rodovias", concluiu. Governador Raimundo Colombo em reunião com ministro dos Transportes, Alfredo Pereira do Nascimento

CANDIDATO PETISTA DEIXOU SALÁRIO MíNIMO FORA DA CONVERSA

Parlamento.precisa ser independente, diz Maia

PI�1

Ministro garante cronograma
Audiência de Colombo em Brasília confirmou edital da BR-280 para fevereiro

O candidato do PT à presi
dência da Câmara dos Deputa
dos, Marco Maia, evitou os te

mas do aumento no mínimo e

reajuste do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) nesta terça
feira, quando se reuniu em Belo
Horizonte para almoço com de

putados estaduais e federais da
base governista e da oposição.

Embora tenha o apoio da
maior parte das legendas com

representatividade na câmara,
Maia preferiu ressaltar o papel do
parlamento e deixar o assunto do
mínimo fora da conversa, quando
questionado se o apoio não faci
litaria acordos. Defendido pelas
centrais sindicais, o reajuste do
IRPF foi outro tema que Maia não

quis discutir, deixando a bomba

na mão do secretário geral da pre
sidência, Gilberto Carvalho.

No almoço, que teve a pre
sença de 30 parlamentares, de 14

partidos, incluindo até os lideres
da oposição, PSDB e DEM, Maia
declarou-se a favor da indepen
dência do congresso. Embora

seja correligionário da presi-.
dente Dilma Rousseff, declarou
que seu papel será o de garantir
a tranqüilidade nos debates da

câmara, e afirmou que as deci
sões dos parlamentares devem

DIVULGAÇÃO

ser decididas não em base de

situação e oposição, �as no

bom debate. Para Maia, o par
lamento brasileiro tem de ser

independente e autônomo.
Ainda sem saber que a estra

.

tégia do governo de trabalhar
com candidatura única à Pre

sidência da Câmara havia sido

ameaçada pela decisão do depu
tado Sandro Mabel (PR-GO) de

disputar o cargo, Maia afirmou
estar cumprindo roteiro pelo
País e aproveitou para pedir o

apoio para a disputa na Câmara
dos Deputados.

Aposta do PT para
a presidência da

Câmara, Maia
defende autonomia.
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KWB
Comemora hoje seu 17° ano

de existência. Esta agência de pu
blicidade' além do atendimento
de empresas, também se respon
sabilizou por campanhas institu
cionais como a doVoto, capitane
ada pela ACUS.

Reformas
institucionais
Existem diversas refor

mas necessárias que deve
riam ser realizadas em 2011,
aproveitando o ânimo dos
novos parlamentares:

Reforma Política - O

povo espera uma legislação
que puna os maus políticos
e permitamaior transparên
cia. Os políticos - que são os

que legislam - sonham em

ser votados dentro dos pró
prios partidos, sendo esco

lhidos como representantes
no legislativo e, por sua vez,

elegendo os detentores de

cargos executivos.
Reforma tributária - Os

empresários sonham com

uma cargamenor e a redução
de tributos, enquanto o go
verno deseja impostos de fácil
controle que permitam uma

arrecadação maior e dos quais
ninguém possa fugir. O povo,
que realmente paga a conta,
nem sabe que ele é que paga.

Reforma trabalhista - Os

empresários sonham com

uma legislação como a dos

EUA, com poucos custos

adicionais' e muita liberdade
de negociação - enquanto os

sindicatos desejam a equipa
ração de todos com a legisla
ção que rege o funcionalismo

público estatutário e mais

uma série de vantagens.
Reforma do [udícíãrlo

- Os magistrados querem
ter menos serviço e julgar
a mesma causa um menor

número de vezes, enquanto
os políticos querem man

ter o máximo de recursos

possíveis, especialmente na

justiça eleitoral. Apesar de

tudo, por vias indiretas, os

magistrados estão levando

vantagem.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Informais
Estima-se em II milhões o

número de trabalhadores que
atuam na informalidade no país.
Trata-se de umaparcelasignificati
va da população economicamente
ativa e um grande problema para
o futuro, pois continuaremos ten
do um contingente significativo de
idosos sem previdência. Claro que
o INSS também sente falta desta

contribuição.

Sesi
Quem passa pelaWalter Mar

quardt já pode observar os con

tornos do novo prédio que abri

gará a clínica do SESI na região.
Chama, também, atenção, a ação
dos guinchos que se encarregam
de colocar as estruturas pré-mol
dadas no lugar. Será uma cons

trução muito bonita.

Estofados jardim
A fabricante de estofados está

preparando uma grande novida

de, que deve ser apresentada nos

próximos dias em feira no Rio
Grande do Sul. Trata-se de uma

inovação que certamente vai atrair
os consumidores. Os detalhes, por
enquanto, são sigilosos.

Shopping
Itaguaçu

Está começando a ampliação,
com mais 25 mil mZ de área cons
truída. Situado em São José, às

portas da capital catarinense, sua
localização é ótima e os acessos.

são bem tranqüilos.

'Setor tio 'vestuário

Mais gás
A TBG, empresa responsável

pelo gasoduto Bolívia-Brasil, apre
sentou os projetos de ampliação
da atual estação localizada no vi
zinho município de Guararnirim,
nas proximidades daWEGQuími
ca. Desta forma, fica ampliada a

capacidade de entrega de gás.
Embora seja um combustível

limpo, adequado para aplicações

industriais, em nossa região o

consumo industrial continua bem
restrito. O motivo é a opção pela
queima de resíduos de madeira -

que além de ser um combustível

renovável, torna-se bem mais ba
rato e é adequado para a maioria
dos usos. O que apresenta um

crescimento acelerado é o uso do

gás como combustível veicular.

A recuperação dos estragos causados pelas enxurradas

provoca um aumento na demanda de algumas prestadoras
de serviços, COlhO os ·ulimna 'fossas" e as locadóras 'de cà-

.

çambas para entulho - que operam no seu limite. Também
aumenta exponencialmente o consumo de produtos de limpe
za e ativa-se o comércio de móveis ecolchões. Resumindo, em-,
bora para amunicipalidade e para grande parte da população
existam prejuízos vultosos, para algumas empresas esta é uma

oportunidade de ampliação de seus negócios. Afinal, a recu
peração de estragos traz trabalho e renda paramuitas pessoas.

Na sapucaí
Quando março chegar, a Aca

dêmicos do Grande Rio vai para a

Marquês de Sapucaí com o enredo

"Ijurerê-Mirim - A Encantada Ilha
das Bruxas", baseado no conto de
Cascaes. Será mais uma grande
chance de divulgar os atrativos
da Ilha de Santa Catarina em rede
nacional. Embora sejamos consi

derados, como Estado, o melhor
destino turístico do Brasil - e Flo

rianópolis figure como o principal
destino turístico dos brasileiros -

sempre �á para melhorar.

DIVULGAÇÃO
m plena fase de. pro- missão do que dispensas sem

dução da' coleção justa causa é o do vestuário.
Inverno, os aproxi -

- A situação não tem pers-
......madamente 25 mil pectiva de mudança nem em

.. vestuaris,tas da regiij.o inicia-
.

médio prazo, pois a indús
ram maisuma "dança das ca- ' tria de confecção da região é

deiras". Como existem muitas muito dinâmica e mantém

ofertas de emprego, os profis- sua participação no mercado
sionais 'buscam lugçU:es mais �,.mesmo com afalta expressiva
convenientes para trabalhar, de profissionais - principal-

. provocando a abertura de no- mente costureiras.

vas vagas -:;: e reiniciando todo. Assim, diversas empresas
o processo. Dos sinctrEalos Ia - stão ap�latitlo 'para a aber-
borais da cidade, o único que tura de unidades em outras

registra mais pedidos de de- cidades.

Tigre
A fabricante de produtos plás

ticos, que possui oito unidades
fabris no Brasil e 12 no exterior,
anuncia investimentos �m publi
cidade e fábricas para alcançar fa
turamento de R$ 5 bilhões em 2014.

Nível da inundação
Estámais que nahora de limitar

a construção de imóveis térreos em
áreas sujeitas à inundação periódica
ou ocasional. Nomínimo, deveria ser
obrigatório reservar o pavimento tér
reo paragaragens, evitando a inunda

ção de unidades residenciais.

44 - 47 - 49 - 55 - 80

SORIEIO �lo 603
02 - 04 - 05 - 06 - 08
10-12-13-15-16
19-20-21-22-23

INDICADORES

BoVESPA

POUPANÇA

�,

0,123%

1.03872
.

I', }:d&" i.,

.. -1,03%

0,5969

26.1ANEIRo.201D

26.1ANEIRo.201D

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6690

EURO (EM H$)

1,6710 .0%

2,2832
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Ah, quanta inveja. •. ·

Inveja,
sim eu sinto inveja e confesso tal

sentimento ao mundo, sem pestanejar!
. Oh, quanta inveja sinto daquele jeito mu

sical deles e delas de ser. Sempre que os

vejo, a cobiça de viver igual a eles e elas me

toma por completo, não há sequer um mi
límetro do meu corpo livre dessa vontade
irradiante. Mas, não, não adianta sugerir co
piá-los, é impossível me igualar aos músicos
e musicistas do universo erudito, não sirvo

para tal, Deus (ou a genética,
como queira) não quis con

ceder esta aptidão a quem
vos fala neste momento.

Parto do princípio de que
esses seres são providos de
muito mais do que só voca

ção, estão, na verdade, em

um plano superior, são seres superiores. Por
um acaso, em algum instante da vida viu um

instrumentista solitário? Não, por mais sozi

nhos, jamais estão em pleno despovoamento
interno. Aliás, já dizia Artur Távola: "música é.
vida interior, e quem tem vida interior jamais
padecerá de solidão". Existe alguém com mais
vida interior, pois, que os músicos?

Nunca me deparei com escritores, por
exemplo, que conseguissem produzir juntos.
Ok, eles podem até compor algo em parceria,
no entanto, não estão lá dedilhando as mes

mas palavras no teclado, discutindo-os e se

divertindo. E, se estiverem, haverá um tom de

competição no ar.

Os.músicos, não. Estão sempre propensos
a viver em grupos. Trabalham e se divertem

em grupos. Podem não falar o mesmo idioma,
porém, se entendem pelas notas musicais.

Quando você vê, já se amontoaram em círcu
los e começaram a emanar sons no ar como

velhos amigos. 'A linguagem é universal, por
mais clichê que a frase possa parecer. Bastam
um ou dois, nem instrumentos precisam ter.

Tiram música de túdo. Fique perto de um de
les e perceberá. Não demora e a bendita cria
tura abençoada pelos deuses começa a movi-

mentar as mãos, ospés ou os

lábios. E, o "pior": de forma

harmoniosa, com ritmo, le
veza, como se não fizesse

qualquer esforço, mais fácil

que caminhar e falar e mais
cotidiano que beber água.

.Nós, seres inferiores,
podemos até tentar, mas aí os vidros balan

çam' os ouvidos reclamam e a sensatez pro
vém. Não adianta, a vocação é deles, impos
sível atuar. Podem até dizer que precisam de

estudo, que nada é fácil e não é mesmo. O
instrumento faz a diferença, acredito! Mes
mo assim, continuo afirmando: músicos e

musicistas são seres superiores, diferentes,
têm vida própria. E, ainda bem que os te

mos vagando pelo mundo afora com as suas
dúvidas, certezas e encantamentos. Imagine
o universo sem eles? Difícil, né?! De quem
conseguiria sentir tamanha inveja e em

quem depositaria tanta admiração e neces-

I sidade de existência?!

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR
o Jackfoi

vítima de maus
tratos e está
sob cuidados

provisórios, mas
precisa urgente
de lar e abrigo.
Quem tiver

interesse pode
falar com Renata

no telefone
3275-0674.

Envie sua foto para redacaceocorreíodopevo.com.br-
�-------_......

Banho e tosacom preços espeCiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MElHORES MARGAS DE RACÃO A GRANEL

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

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

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

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
· ° Turista (Leg) (14h15, 16h45, 19h30, 21h45 -

todos os dias)

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

• Entrando numa fria maior ainda com a família
(Leg) (21h - todos os dias)

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

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

- todos os dias)

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

• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, 15h20,
17h15 - todos os dias)

• De Pernas pro Ar (Nac)
(19hl0, 21h20 - todos os dias)

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

• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (19h, 21hl0 - todos os dias)

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

todos os dias) • Além da vidaIl.eg)
(19h40, 22h - todos os dias)

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

• Incontrolável (teg) (21h40 - todos os dias)

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

• As Viagens de.Gulliver (Dub) (17h50 -

todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg) (21h50 -

todos os dias)

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

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

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

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

.

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Diana abraça e beija Arminda, que fica emocio

nada. Ari é convidado para ser comentarista político
na emissora de TV local. Larissa conta à Beatriz que
existem segredos perigosos por trás do comporta
mento de Nicolau. Bruno diz a Teixeira que Arminda
e Joca têm um caso. Zuleide e Karina vão ao encon

tro de Tito. Karina chega e Tito vai para o carro dela.

Ao entrar, eles se beijam. Zuleide fotografa tudo de

.
seu esconderijo. O dois vão para um local mais tran

quilo para conversar. Karina mente para Tito dizendo

que ainda o ama. Tito diz a Karina que está nervoso.

ARAGUAIA
Solano arranca o pote das mãos de Estela e o

quebra. Ruriá sorri vitorioso e some da estância. Max

questiona Vitor sobre a sociedade com Amélia. Janaína

prova o vestido de noiva e se emociona. Estela sofre ao
•

ver Solano e Manuela se beijandd. Ricardo afirma a Ma

med que ele está bem de saúde. Fred e Janaína acertam
os detalhes para o casamento. Com a ajuda de Padre

Emilio, Solano se reconcilia com a mãe. Neca desiste

de Ametista e tenta reconquistar Glorinha. Solano afir
ma a Beatriz que não vai sair do Araguaia. Amélia ouve

Max fazendo ameaças em um telefonema.

TI-Tl-TI
Marta aparece na casa de Jacques e interrompe ã

coletiva. Ela revela a Jacques que Amanda é sua filha e

ameaça contar à imprensa que ele a abandonou grávida
se ele desmascarar Ariclenes. A imprensa fica decepcio
nada quando Jacques anuncia que convocou a coletiva

para pedir perdão a Jaqueline. Ariclenes agradece a Mar

ta e os dois se beijam. Suzana flagra o beijo e sai sem

ser percebida. Amanda mostra a Edgar uma entrevista

em que Renato elogia Marcela. Jacques avisa Marta que
não quer contato com Amanda. Valquíria descobre que
Valentim é Ariclenes. Jacques procura Jaqueline.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo inventa sua história para Norma. Gilda conta

para Vitória sobre o acidente com Pedro e a empresá
ria teme por sua neta. Werner fala para os repórteres
que Pedro foi o culpado pelo acidente. Léo volta a falar
com Norma e ela se encanta por ele. Valdir lamenta

com Selminha por ter trocado os combustíveis do

avião. Dr. Moreira não autoriza a entrada de Marina

na UTI. Eunice culpa Pedro pela morte de Luciana. Léo
afirma a Afrânio que vai conseguir muitos dólares para
investir no negócio que tanto deseja. Raul revela para
Eunice que Luciana implorou para viajar com Pedro.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Há um nítido desejo de se desta

car, podendo assumir um cargo de

chefia. Tenha cuidado com uma de

cepção esta noite, tudo indica que poderá se

iludir com facilidade. Jogue suas energias no

trabalho e só terá a ganhar.

Ótimo dia para somar forças com

quem comunga dos mesmos inte

resses que você. É momento de di

vidir projetos e tomar providências práticas. A
dois, tendência a se iludir. Cuidado para não

fugir da realidade no amor.

GÊMEOS
Tudo o que se relacione a docu

mento e propriedade poderá ser

desenrolado com facilidade neste

dia. A distãncia pode representar um obs
táculo na vida a dois. Cuidado para não

priorizar a carreira em prejuízo da vida

afetiva.

CÂNCER
Sua alegria vai contagiar a todos.
Na área profissional, a fase é ide-

al para quem trabalha com entre

tenimento. Pode ter uma decepção amoro

sa. Cuidado para não valorizar demais as

aparências.

LEÃO
Excelente dia para trabalhar por
conta própria. Quanto mais auto

nomia, mais suas tárefas vão fluir.
Pode estar muito sensível e carente. Evite

alimentar mágoas, Jsso não vai ajudar em
nada.

Hoje, saberá expressar sua criatl-

� vidade. Quem trabalha com comu

nicação conta com boas vibrações.
O relacionamento a dois inspira cuidados es

peciais. É um bom momento para lidar com

uma atividade que lhe dê prazer.

LIBRA
Bom dia para quem trabalha

por conta própria. Tudo que exi

ja exatidão ou vivacidade men-

tal será favorecido. Não se iluda

na área sentimental. Conte com a ajuda
de parentes.

ESCORPIÃO
Você saberá se expressar com

facilidade, podendo ter êxito com

vendas. No campo afetivo, é pre-
ciso se desvincular do passado para

ser feliz agora. O dia beneficia os contatos

e os deslocamentos.

SAGITÁRIO
Hoje você pode colher ótimos
resultados financeiros. Procure

• confiar nas suas ideias. O astral

revela um certo retraimento na área
sentimental. Tente reagir ao sentimento de

desânimo que pode bater esta noite.

CAPRICÓRNIO
Vai tirar de letra tudo o que envol

va informação, deslocamentos e

comunicação. Uma avaliação equi
vocada dos sentimentos alheios pode gerar
urna decepção. Trabalhos metódicos vão
fluir com facilidade.

•

Trabalhos que envolva pesquisa e

concentração são os mais indica

dos hoje. Na área afetiva, se não

baixar suas expectativas, vai ser difícil evitar
uma nova frustração. Mercúrio favorece as

tarefas mentais.

Quanto mais entrosado (a) estiver
com as pessoas, maior será seu

estímulo no trabalho. Evite forçar
os

I

acontecimentos na área afetiva. Some

forças com quem tem os mesmos interesses

que você.
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Gisele Fragafaz
doacões às vitimas

.:t

A atriz Gisele Fraga doou um total de R$ 75 mil
às regiões de Petrópolis, Teresópolis eNova Friburgo.
Junto ao marido, o empresário Augusto Mendonça,
Gisele se reuniu com a deputada Benedita da Silva,
para fazer a entrega dos cheques diretamente ao

prefeito de Petrópolis, que ficou encarregado de le
var o dinheiro aos representantes das outras cidades
atingidas pelas enchentes.

"A Mulher Invisível"
dá origem à série

o filme "AMulher Invisível",
. de 2009, vai virar uma

mini-série da rede Globo, informou a coluna "Outro

Canal", do jornal Folha de São Paulo. De acordo com

a publicação, a série terá oito capítulos, escritos por
MauroWilson, roteirista de I'A_ Grande Família", e pode
estrear no segundo semestre deste ano. Luana Piova
ni vai retornar ao papel que teve no filme, de Amanda,
a mulher perfeita e imaginária por quem um homem
abandonado pelamulher se apaixona.

DIVIRTA-SE

Roubo na venda
Depois de vários anos, o Joaquim conseguiu juntar

um dinheirinho paramontar a sua venda. Poucas se
manas após a inauguração, ele é assaltado e os ladrões
levam toda amercadoria.
Ao saber do ocorrido, o amigoManoel tenta consolá-lo:
- Levaste um tremendo prejuízo, hein, Joaquim?
� É verdade! Mas por pouco não tomo um prejuízo
bemmaior!

--

- Como assim?
- Eu ia remarcar os preços justamente aquela noite!

Claudia leitte
desmente
gravidez

A cantora Cláudia Leitte nega
os boatos de que estaria nova

mente grávida, informou a colu
na "Retratos da Vida", do jornal
Extra. De acordo com a publi
cação, o rumor" começou pouco
após Claudia ter sido vista no

consultório do ginecologista Luís
Machado, em Salvador. Ela ficou
sabendo da história em um en

saio, em Camboriú, e logo des
mentiu a suposta gravidez.

"Um mundo melhor"
já tem elenco pronto

A próxima novela global das sete, "Um mundo melhor", de Miguel Falabella, já
estácom parte do elenco fechado. Conforme noticiado pelo site Ego, da própria rede
Globo, a trama contará com Giovanna Antonelli, Grazi Massafera e Edson Celulari
no elenco central. Além deles, também foram escalados Ricardo Pereira, Fernanda
Souza, Claudia Iimenez, Betty Lago e Maria Zilda.·A novela vai estrear no segundo
semestre do ano, e deve ter um tommais "comédia"

"Não conseguiria
superar Odete"
Confirmada como uma das vilãs de

"Lara com Z", a interprete da lendária Ode
te Roitman, Beatriz Segall, não espera que
sua nova personagem supere a esnobe mi
lionária de "Vale Tudo". A atriz disse a colu
na "Ielinha", do jornal Extra, que não con

seguiria fazer outra vilã como Odete.A série
é de Aguinaldo Silva e conta também com.

SuzanaVieira e Eliane Giardini.

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.
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Moa Gonçalves
Ponto obrigatório

A
programação de bar em bar está ficando top na urbe sorri
so. Considerado como um dos redutos mais pontuados de

Jaraguá, o Mr. Beef entrou em 2011 com tudo para fazer e

,
acontecer, com o tino de Silvyo Modonese. Além de chopes,

petiscos e o poderoso xixo, durante todos os dias da semana o cardá

p.; unta com aditivo extra: grelhado de carne e um lanche pra lá de

gigante. Ah! O point fica na rua Presidente Epitácio Pessoa.

Preview
Já está tudo acertado e o pre

view da Festa do Champanhe, o
babado organizado pela revista
Nossa já tem data e local para ser
realizado. Será dia 13 de abril, na
loja Fine Fiare. Volto ao assunto.

o niver
do PÓPO

Não ousem esquecê-lo: Luiz
Silvio Kuhn, o popular Pópo, é o

grande aniversariante de hoje.
Por-favor, ligue! Ele vai adorar sa
ber que foi lembrado. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

NAS RODAS
• Quem está desfilando
solteirinha é a bonita Rosemari
Bianchi. O namoro com o

personal Joaquim Raboch
chegou ao fim. A fila anda!

• As amigas Ritinha Costa,
PatríciaMacêdo e Jaque
Oliveira estavam curtindo
com estilo o final de semana
no Expresso, em Balneário
Camboriú. Bom demais!

• Na condição darling das

darlings da cidade, Lu Soares

prepara as bochechas, o bolo
e a champanhe para o dia
17, porque uma turma tá
espalhando pela cidade que vai
invadir o seu apê, no entardecer,
com um sonoro coro de

parabéns pra você. Quem
manda ser querida?!

'Mara Scllneiaer
ladeada pelo casal

Marli, que estreia idade
'. nov! hoje � Ronaldoi

que'apaga velinhas aia
10 de Fevereiro

Buxixo
O vereador Zé da Far

mácia, que foi notícia
na coluna de terça feira,
devido ao buxixo de que
estaria vivendo um amor

platônico ligou para este

colunista. Segundo ele
o amor é. verdadeiro e

muiiiiiiiito recíproco. Ele
só não quis dizer o nome
da felizarda. No entanto,
MG foi investigar e desco
briu que a moça tem a al
cunha de "Branca". Quem
será? Por favor, meuNitrix
bem geladinho!!??

Noite do Femusc Sexagenária
A estrela solitária, o popular

Botafogo da Barra, pode estar a

caminho de' disputar o campe
onato catarinense no próximo
ano. Dizem que um empresário
da cidade está a um passo de
aceitar patrocinar o time sexage
nário de Jaraguá do Sul. Será?

Hoje, quinta-feira, tem mais
. uma quentíssima noite na Lon
don Pub ao som do grupo Pago
de Pontocom e DJAdrian P. Mui
ta animação e gente de todos os

cantos do Brasil fazendo a festa
de quinta a mais brasileira de Ia
raguá. É o resultado do Femusc.

.

. Daniel Córdova e Sara
Elizabete nos corredores
da SCAR, prestigiando

06° Femusc

Onde comer
bem em Jaraguá
Na Domini Pizzaria, uma das

melhores do estado. Onde? Na

praça de alimentação do Hiper
mercado Angeloni.

• Bem nesta quinta-feira,
Ãddana Fagundes apaga
velinhas, corta o bolo e recebe
o merecido coro de parabéns.
Mil vivas!

• Vai perder? A Rosa Choque
Multimarcas, uma das

lojas mais conceituadas da
mlReidoldo Rau, estaeom toda' !,.

ColeçãoVerão com descontos
de até 60%. Tá aí a dica.

Dica de
quinta-feira

Conferir as delícias da Con
fraria do Churrasco.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

Marcos Roberto Kunh. Ele
também lê a coluna todos os
dias para ficar por dentro de

tudo o que acontece
em nossa região.

.

"OS hómens aintla
estão mais a fim da
quantídade.do Que
da qualidade."

Adriane Galisteu

escoceses Nazareth, dia 19 de

fevereiro, deve superlotar o !

ParqueMunicipal de Eventos.
A venda para os camarotes

está se esgotando. Mais
informações pelo fone 47-
91363039, com Luíz.

• Para alegria da esposa
Djanifer, Delmir Pachmann
é o aniversariante mais

festejado do dia. Parabéns!
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BICICROSS

Pedaladas jaraguaenses no Ceará
Pilotos aguardam parecer para saber se disputarão o Super Cross no fim de semana

JARAGUÁ DO SUL

OS Imelhores pilotos do
país devem se reunir na
cidade de Sobral (CE) para
participar do Super Cross.

Entre
eles quatro jaragua

enses: Luiz Markiewicz,
Guilherme Bourscheidt,
Mateus Povoas e Vildo

Correa. Os atletas fazem parte da

Equipe Jaraguaense de Bicicross

que inicia o ano de 2011 com a

competição nacional. Se tudo
der certo, eles embarcam para a

cidade cearense amanhã à noite
e ficam por lá até segunda-feira.

A dúvida sobre a participação
ou não na competição é por causa
das fortes chuvas que caíram na

cidade sede e danificaram a pista.
A organização daráumparecer até

hoje sobre a transferência do Su

per Cross para fevereiro. Na tarde
desta quarta-feira, o coordenador
da equipe de Iaraguá, Valdir Mo
retti, estava apreensivo devido ao

patrocínio específico, pormeio do

Fundesporte (Fundo Estadual de
Incentivo ao Esporte), que o grupo
conseguiu para esta prova.

A preocupação é porque o di
nheiro é intransferível e, além do

mais, todas as passagens dos atle

tas já foram adquiridas. I� Confe

deração Brasileira de Bicicross está

resolvendo isso. Tem gente que até

já viajou, mas ainda não temos um
parecer concreto", disse Moretti,
informando que a captação dos re
cursos (cerca de R$ 13 mil) foi feita
junto à empresaDuas Rodas.

Além deles, competidores
de outras cidades irão compor a

equipe. Diego Antunes e Pedro

Vaz, de Lages, e Renan Kina e Fe

lipe de Paula, de Joinville, devem
embarcar com o grupo jaragua
ense. Conforme Moretti, existe a

possibilidade desses atletas per
manecerem treinando em Iara
guá do Sul para reforçarem o bi
cicross nos Ioguinhos Abertos de
Santa Catarina e nos Iasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina).

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Guilherme Bourscheidt (frente) é um dos destaques da categoria elite do bicicross jaraguaense

"

. Projeto doJuventus parado
por causa das enchentes

JARAGUÁ DO SUL
O projeto da municipalização

do Iuventus, que estava previsto
para ser encaminhado à Çâmara
de Vereadores no início de feve

reiro, terá que esperar um pou
co mais. Por çausa dos estragos
causados pelas enchentes que
castigaram a cidade na semana

- passada a Prefeitura teve de adiar
a elaboração da proposta. A infor

mação é .do ex-presidente da Fes

porte, Cacá Pavanello. De acordo
com ele, a prioridade no momen

to é ajudar os cerca de 120mil afe
tados pelas chuvas. "Estamos em

uma situação de calamidade. Não
dá para injetar dinheiro no Iuven-

tus agora", avisou.
Enquanto o projeto não sai

do papel, o clube segue com o

trabalho nas escolinhas e com a

base. Os treinos acontecem to

das as terças e quintas-feiras e a

partir da semana que vem abri
rá também aos sábados. O dire
tor de futebol do Tricolor, Edson
Morelli, na tarde de ontem es

tava em São Paulo em reunião
com investidores para iniciar a

montagem do elenco para a Di
visão Especial de 2011. I� única

solução para o Iuventus é a mu

nicipalização. Isso nos dará mais

tranquilidade para trabalhar",
reiterou Morelli.

PIERO RAGAZZI

Morelli
estava em
São Paulo
ontem em

reunião com

possíveis
investidores
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Noite de viradas históricas
Jogos perdidos para São Paulo e Joinville foram revertidos ontem

DA REDAÇÃO

Dois duelos dos
campeonatos estaduais
disputados ontem foram
marcados por viradas
espetaculares.

Amaior
delas foi a do

Joinville. A equipe es

tava perdendo para o

Concórdia por 3xO até o

início do segundo tempo quan
do foi buscar seis gols e venceu

por 6x3. O Galo do Oeste marcou
duas vezes corri Iuninho e uma

com Selmir. Na volta do interva

lo, o Iec conseguiu diminuir com
Fernandinho e Pantico. Ramon,
de pênalti, empatou. Lima virou
o placar e Ramon, em novo pê
nalti, fez o quinto. locinei, no fi
nal do jogo, fechou a goleada.

Já o São Paulo começou per
dendo para o Americana por 1xO,
com gol de Marcinho, mas acabou
vencendo por. 4x3. A Americana
deu uma força para o Tricolor com
gol contra de Gercimar aos 32.
Mas Rafael Chorão, aos 44 colocou
o Americana na frente mais uma
vez. Na volta do intervalo, Dago
berto anotou dois gols (aos 4 e 13) e
virou a partida. Jean ampliou com
28minutos e Fumagalli descontou
nos acréscimos. Ainda pelo Pau

lista, o Santos empatou com o São
Caetano em 3x3, resultado que
brecou o embalo do Peixe, até en
tão com 10,0% de aproveitamento.
Elano'marcou duas vezes e Keirri
son deixou a sua marca.

1
1
fi
I

Após estar perdendo duas vezes �ão Paulo virou para cima do Americana e Dagoberto marcou dois

Pelo Carioca, destaque para a

vitória do Flamengo por 2xO.Apar
tida teve a estreia de ThiagoNeves,
que foi ofuscada pela boa atuação
do atacanteWanderley, que balan
çou as redes aos 23 e 26 minutos
do segundo tempo. Já o Botafogo
não deu mole para o Madureira e

venceumais uma no Carioca, des
ta vez por 4xl. Herrera, LocoAbreu
eAlessandro duas vezes anotaram

para o Alvinegro. Rodrigo descon
tou para o Madureira.

AVAíTEM (ONfRONTO DIRETO CONTRA O IMBITUBA

Vasco tenta sair da crise contra o Boavista
DA REDAÇÃO ,

Pressionado pelas duas
derrotas nas rodadas iniciais
do Campeonato Carioca, o

Vasco encara hoje, às 17h, o

Boavista. O clima em São Ia
nuário não é o dos melhores,
mas o volante Eduardo Costa
acredita que com tranquilida
de o time Cruzmaltino irá se

recuperar na competição. IIEs
peramos conseguir a vitória e

engrenar bons resultados para
adquirir confiança e lutar pelo
título", comentou. O volante
é uma das novidades no due-

t 1
I

I

I

j

lo, já que teve o seu contrato

regularizado na Federação do
Rio de Janeiro.

Enquanto o Vasco vive um

mau momento com os torce

dores, o rival Fluminense está
nas nuvens. Para completar a

alegria dos tricolores, a direto
ria anunciou a estreia do golei
ro Diego Cavalieri e o volante
Edinho para esta quinta contra

o Macaé, às 19h30min. Porém,
Muricy não terá o meia Deco,
lesionado. Outro time que pre
cisa de uma reação é o Avaí. O
Leão da Ilha entra em campo,

às 19h30min, de hoje, contra

. o Imbituba. Quem perder no

confronto será o lanterna do

Campeonato Catarinense, uma
vez que o Zimba é o penúltimo
colocado com dois pontos e o

time da Capital ainda não pon
tuou no torneio.

No Paulistão, o Palmeiras
encara o Paulista, às 21h50min,
com a expectativa do retorno de
Marcos. Felipão não confirma.
mas o goleiro, após cinco meses

afastados por causa de uma Ie
são no joelho esquerdo, foi rela
cionado para o confronto.

Equipe Cruzmaltina vem
de duas derrotas seguidas

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 4aRODADA

•

RESULTADOS

Brusque 2x2 Criciúma

Chapecoense ixO Metropolitano
Concórdia 3x6 Joinville
Marcíllo Dias ixl Figueirense
HOJE
19h30 - Avaí x Imbituba

Classificação: Chapecoense
10, Figueirense 8, Criciúma 7,
Metropolitano 7, Joinville 6, Marcílio
Dias 5, Brusque 4, Concórdia 3,
Imbituba 2 e Avaí O.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 4a RODADA
RESULTADOS
Volta Redonda ixl Nova Iguaçu
América-RJ lx4 Resende

Bangu ixO Duque de Caxias
Olaria 2xO Gabofriense

Flamengo 2xO Americano-RJ

Botafogo 4xl Madureira
HOJE
17h - Boavista-RJ x Vasco
19h30 - Fluminense x Macaé

Classificação: GRUPO A: Flamengo 9,
Resende 7, Nova Iguaçu 5, Boavista
4, Americano 2, Volta Redonda 1,
América-RJ 1 e Vasco O. GRUPO B:

Botafogo 9, Fluminense 6, Bangu 6,
Olaria 6, Duque de Caxias 3, Macaé 3
e Cabofriense O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 4a RODADA
RESULTADO
Grêmio 2xl São José-RS
Cruzeiro-RS OxO Novo Hamburgo
Porto Alegre ixl Universidade
Inter-SM ix4 Internacional
Santa Cruz-RS OxO Ypiranga-RS
Veranópolis 3x3 São Luiz

.

Pelotas ixO Lajeadense
HOJE
19h30 - Juventude x Caxias

Classificação: GRUPO A: Internacional

9, Ypiranga 8, Caxias 7, Lajeadense
7, Novo Hamburgo 5, São Luiz 4,
Universidade 4 e São José-RS 1.
GRUPO B: Grêmio 8, Veranópolis 7,
Juventude 6, Pelotas 5, Santa Cruz
RS 4, Cruzeiro-RS 4, Porto Alegre 1 e

Inter-SM 1.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 4a RODADA
RESULTADOS
Corinthians-PR txo Rio Branco-PR

Iraty ixO Arapongas
Roma-PR 3xl Paraná Clube
Cianorte ixO Paranavaí

Operário ixO Atlético-PR
HOJE
19h30 - Coritiba x Cascavel

Classificação Cianorte 9, Coritiba 7,
'Roma-PR 7, Iraty 7, Corinthians-PR 6,
Paranavaí 6, Atlético-PR 6, Arapongas
6, Operário-PR 6, Rio Branco-PR 4,
Cascavell e Paraná 1.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 4a RODADA
RESULTADOS
Noroeste 2x2 Bragantino
Ituano 3x3 Linense
São Bernardo Ox2 Oeste
Santos 3x3 São Caetano
Mirassol ixl Santo André

Portuguesa ix3 Ponte Preta
Americana 3x4 São Paulo
HOJE
21h - Prudente x Botafogo-SP
21h50 - Palmeiras x Paulista

Classificação: Santos 10, São Paulo

9, Americana 9, Palmeiras 7, Paulista
7, Mirassol 7, Oeste 6, Ponte Preta

6, Portuguesa 6, Corinthians 5,
Bragantino 5, Ituano 4, São Bernardo

4, Noroeste 4, Mogí Mirim 3, Santo
André 3, Botafogo-SP 2, Linense 2,
São Caetano 1 e Prudente O.

• PRÉ-LIBERTADORES
RESULTADOS
Corinthians OxO Tolima

Liverpool 2x2 Grêmio
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"
Até o ano passado,

tínhamos cerca de 20mil
pessoas em áreas de risco
na cidade. Hoje, esse

número dev� ser maior.
JAIR AlQlJlNl, DIRETOR

DA DEFESA CIVil

Técnicos da Ufsc devem sobrevoar locais de risco namanhã de hoje
JARAGUÁ DO SUL

'"'''' III �I/II' I::' t»1::::"I\I,l'l, 111'1

Geólogosvistoriam as

áreas de deslizamentos

-

CONSTRUÇOES

Os estragos que a chuva
causou no município
devem ser vistos de
cima na manhã de hoje .

.

'osobrevoo
será feito pelos técni

cos do Ceped (Centro Univer
sitário de Estudos e Pesquisas
sobre Desastres), da Ufsc (Uni-

versidade Federal de Santa Catarina),
geógrafo José Henrique Vilela e o ge
omorfólogo Ioel Pellerin. O objetivo
é registrar os locais onde aconteceram

deslizamentos de terra e identificar re
sidências em locais vulneráveis.

Desde segunda - feira, os técnicos
estão percorrendo áreas atingidas pela
enxurrada. Entre os locais visitados es

tão os bairros Czerniewicz, Três Rios do
Norte e a localidade deÁguas Claras, na
Ilha da Figueira. Até a tarde de ontem,
os técnicos recomendaram à Prefeitura
a desocupação de cinco casas no bair
ro Três Rios do Norte e a interdição de
duas na rua Henrique Marquardt, no
Czerniewicz, onde também estão sen

do monitoradas outras duas moradias.
De acordo com VIlela, o Ceped irá

emitir um parecer técnico com reco

mendações à Prefeitura sobre as áreas
de risco e os motivos que levaram aos

estragos registrados na semana pas
sada. Segundo ele, não existe previsão
de quando o relatório será concluído,
já que a equipe está avaliando áreas em
outrosmunicípios que também estão em

estado de emergência no Estado.
Uma das questões observadas pe

los técnicos é que parte das encostas
.

existentes nos locais atingidos não

deveria ter sido ocupada por residên
cias. "Existem alguns critérios a serem

obedecidos antes de se construir uma
moradia. É preciso respeitar a declivi
dade das encostas, o tipo de solo e o

curso natural da água", comentou Vi
lela. Os técnicos devem permanecer
no município até amanhã.

O diretor da Defesa Civil, JairAlquini,
destaca a necessidade de se normatizar
as ocupações para evitar o agravamen
to das situações de riscos. "Quem quiser
construir deve, antes de qualquer coisa,
procurar as autoridades competentes
para obter autorização", destacou.

• Daiane Zang�elini
genielli@ocorreiodopovo.com.br

"
EDUARDO MONTECINO

"'"'

Técnicos do Ceped José Henrique Vilela (E) e Joel Pellerin vistoriaram ontem a localidade de Águas Claras, uma das mais atingidas

PAR'QUE DE EVENTOS ABRIGA 90 MORADORES

Órgão orienta farnRias
Durante vistoria feita pelos

geólogos do Ceped, na tarde
de ontem, a aposentada Ma
ria Iulia de Ramos Santos, 67
anos, não escondia a preocu
pação com os alagamentos
e deslizamentos que acon

teceram na localidade de

Águas Claras, onde ela mora
com a família.

"Aqui nunca tinha alaga
do, mas na sexta-feira subiu
meio metro de água no terre

no", comentou. Iulia contou

que duas famílias deixaram
suas casas por causa dos des
lizamentos ocorridos devido à
chuva. "Há 30 anos me mudei

para cá porque o lugar é alto
e eu achava que não ia alagar.
Mas agora estou pensando em
sair daqui, pois tenho medo
do morro", lamentou.

De acordo com o secretário
de Defesa Civil Jair Alquini, o
órgão está orientando as fruní-'
lias a deixarem as áreas consí
deradas de risco, mas ainda há

uma resistência muito grande
por parte de alguns moradores.
"Até o ano passado, tínhamos
cerca de 20mil pessoas em áre
as de risco na cidade Hoje, esse
número deve ser maior", ava

líouAlquini.

Segundo informações re

passadas pelo setor de comu

nicação na tarde de ontem,
cerca de 90 pessoas estavam

desabrigadas. No domingo,
esse número chegou a 182.
Conforme a assessoria, a re

dução aconteceu porque par
te dos atingidos que perma
neciam no Parque de Eventos
se mudou para a casa de pa
rentes mais distantes.

VU] �I'IU:��A&

Tio que esfaqueou sobrinho é preso
A polícia localizou, na tarde de terça-feira, o tio que esfaqueou o

sobrinho no bairro Corticeira namanhã de segunda-feira. Domingos
Martins de Oliveira, 62 anos, estaria embriagado e atingiuDorival Ne
res, 40, no abdômen durante uma discussão. Oliveira foi levado ao

Presídio Regional. Dorival continua se recuperando dos ferimentos
no Hospital São José.

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

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
·LlCITAÇÃO N°: 15/2011
·TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
·MODALlDADE: PREGÃO
·OBJETO: CONTRATAR SERViÇO DE CARÁTER CONTINUADO PARA LOCA

çÃO, COLETA E TRANSPORTE DE CAÇAMBAS COM RESíDUO CLASSE II
PROVENIENTE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
·RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/01/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
·DATA DA ABERTURA: 11/02/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifacio Formigari
. Diretor Administrativo Financeiro
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Caraguá Auto Elite
Sua escolha perfeita

www.autoelite.com.brGrupoAutoElite40anosdecredib.ilidade. BANCO VOtK5WAGEN 4732746000

o VERÃO CHEGOU!
Aproveite sem se descuidar da sua saúde!

Comece o ano novo

em forma e com a

cor do verão!

A busca pela melhor forma física e a alteração nos

hábitos alimentares é comum com a chegada do
verão. Neste calor, não podemos descuidar da

alimentação, que requer cuidados essenciais para nos

sentirmos mais dispostos, mantendo a forma com
. saúde.

No verão ocorre uma diminuição do metabolismo
basal, por isso a quantidade calórica ingerida deve ser

reduzida, para não corrermos risco de ganhar peso.
Com o aumento da temperatura, nosso organismo
perde mais água e sais minerais através do suor, então
se torna mais importante o cuidado com a hidratação.
A ingestão de líquidos (água, sucos naturais, chás e

água de coco) deve ser freqüente durante todo o dia.

Segue algumas dicas:
- Alimentos mais indicados para o verão: frutas,
verduras, legumes, folhas verdes, cereais integrais,
pães integrais, carnes magras, queijos menos

gordurosos, sobremesas à base de frutas e muitos

líquidos. Faça refeições mais leves.
- Alimentos a serem evitados: alimentos gordurosos
(carnes gordas, queijos gordurosos, molhos à base de
creme de leite, maionese). Evite frituras. No verão nosso

organismo fica mais sensível aos condimentos fortes e as

gorduras, podendo causar desconforto e mal estar.
- Prefira os sorvetes ou picolés à base de água e polpa
de frutas, pois são os menos calóricos.
- Cuidado com os alimentos feitos com leite, gordura e

ovos na sua preparação. Necessitam de refrigeração
adequada, pois o calor aumenta a proliferação de
bactérias que podem causar intoxicação alimentar.

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na

queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante,
rico em ômega 3 e ômega 6. Atua blo

queando a ação da enzima LPL (respon
sável pelo armazenamento de gordura), '

obrigando assim o organismo a utilizar o

estoque de gordura já existente como

fonte de energia, gerando a chamada

lipólise (queima de gordura). Acelera o

Metabolismo. Ajuda na diluição dos

lipídeos, redução da celulite e da gordura
localizada. Diminui as taxas de colesterol.

PíLULA ANTI-BARRIGA
Possui ação diurética, redutora de

depósito de celulite. Inibe o apetite,
causando a sensação de saciedade e

assim diminuindo a fome. Acelera o

metabolismo, auxilia na queima de

gordura localizada principalmente no

abdômem, diminuindo a circunferência
da cintura.

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de líquidos;

- Reduz significativamente a circunfe-
rência abdominal

COMPOSTO ATIVADOR DO

BRONZEADO
Você não precisa mais ficar horas
torrando no sol na esperança de

"pegar" um bronzeado perfeito. Um
meio natural e eficiente para alcançar
uma Cor desejável e duradoura é a

associação entre Betacaroteno, Urucum
e Vitamina E, com este composto você
não precisa mais ficar horas e horas
torrando no sol.
A Farmácia Ekilíbrio traz para você esta

associação em cápsulas.
Urucum: Protejea pele dos raios

solares, evitando o envelhecimento.
Contém Vitamina A, tonalizante
natural que bronzeia e fixa o

bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também
é favorável na obtenção do
bronzeamento da pele. Quando
transformado em vitamina A em nosso

organismo, auxília na formação de

melanina, pigmento responsável por
proteger a pele dos raios ultra-violetas
e conferir o bronzeamento.
Vitamina E: Um dos antioxidantes mais

aclamados, demonstrando ter um efeito

poderoso contra a deterioração das
células e efeitos contra o

envelhecimento.

Faça-nos uma
visita e conheça
também nossos

cremes de

massagem que
ajudam no combate

à celulite e à
gordura localizada!

..

: 3311..,8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br

. ,
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