
Mais de doismil esperam
.. ,

por ciru a em ara a
Autoridades dos municípios da região discutem alternativas para o problema,

como, por exemplo, a possibilidade de se realizar um mutirão de saúde.
Página 7

DIVULGAÇÃO/GIOVANI CHIODINI

FUGITIVO DAN ICARESI
�

E c
Suspeito de assalto bateu carro roubado contra poste e muro na rua BerthaWeege e depois fugiu.

. MatagaJ toma o

lugar do esporte
o estádio Erich Rohde e o

.

ginásio Alfredo Jacobowski,
de Massaranduba, estão
fechados há seis meses

para reformas, mas obras
não começaram. Prefeito
culpa empreiteira.
Página 10

BEATRlZSASSE

Mínimo regional
pode subir 7%
Entidades patronais e

laborais fecharam acordo,
mas a proposta tem
que ser aprovada pela
Assembleia Legislativa.
Página 12

FAMEG

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

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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História
--"-':;utsal foi inventado no Uru

ai, em 1931, pelo argentino
uan Carlos Ceriani. No Bra

....",:sil, o Futsal foi introduzido
em 1950 pelo professor HabitMa
phunz, em São Paulo. Em nossa

Jaraguá, já cantamos em prosa e

versos os feitos dos' pioneiros do

esporte da bola pesada na região.
Em 1959, quando os garotos de li-

verpool- John Lennon, PaulMcCar
tney, GeorgeHarrison e Ringo Starr

.

- fundaram amaior banda de rock
n'roll do planeta, "The Beatles",
um sexteto fabuloso denominado
os Rapazes de Jaraguá do Sul in
ventou o futsal aqui na região: Chi
quito, Elizaldo Leutprecht, Guida
Fischer, Rainer Wielle, Norberto
Piazera e Zico Rocha.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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"O rapazes de Jaraguá do Sul" - Inventores do futsal na região: Em pé:
Elizaldo, Reiner e Piazera. Agachados: Zico, Guido Fischer e Chiquito

I:"

•

s

Chíquito nasceu no dia 7- de outubrozle 1939, filho de Bazílio e

ÂdeUe Piazera Schiocchet, O casal teve outros três filhos: Ivo,Áurea e
, Aldo.Chiquito casou-secom'Cladis Clielmina Lira e tem dois filhos,
Francisco Júnior eMarcelo Fernando, além de um neto, Bernardo.

o estudante
Iniciou os estudos no Grupo Escolar Euclides da Cunha, em Nereu Ra

mos. Lembra-se da primeira professora, MariaMadalena Lopes Santana e

dos coleguinhas de aula: Eustáquio Lussoli, Caetano Ropelato, Loni Garcia,
Nelson Krause, Altino Bertoli, Adernar Machado, Elfi Schõffer, Erlita Sarti,
Terezinha Bertolí.AngélícaMurara e Zenílda Lazzaris. O ginásio e o ensino
médio foram efetuados no ColégioMarista São Luís, em Jaraguá do Sul.

Os "fregueses" de sempre - Jaraguá 10x03 Joinville - Chiquito arremata e
anota o 10° gol jaraguaense - Quadra Polivalente doColégio São Luís(1960

,

Formação Acadêmica
Chiquito é formado em Administração de Empresas pelas Facul

dades Integradas Estácio de Sá (RI). Pós-Graduado em Gerência de

Marketing e Gerência Geral, pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RI).

(FRANCISCO SCHIOCCHEl)
Atividades Profissionais e Exército

-

Aos 17 anos, Chiquito con

quistou o seu primeiro empre
go, na SAMRIG (SA. .Moinhos
Rio-grandenses), na Cidade dos

Príncipes. No ano seguinte pres
tou Serviço Militar e foi incorpo
rado ao lo Batalhão da Polícia do
Exército (PE), no Rio de Janeiro.
Na caserna, conviveu, com os

jaraguaenses Curt Janssen, João
Batista Rudolf (Cascudo), Boca
ge, Osmar Packer, Pedrotti entre

outros. Consta nos anais da his
tória do lo Batalhão da Polícia do
Exército a conquista dos títulos
de Campeão das Forças Arma
das nas modalidades de futebol
e futsal, pela turma 1958/1959.

Chiquito foi o artilheiro em am

bos os campeonatos. No exérci

to, exerceu funções burocráticas
junto ao comando do Batalhão.
Foi promovido a Cabo, e deu bai
xa apto a 30 Sargento.

A Família Schiocchet - Em pé: Ivo, Chiquito e

Áurea. Sentados: Bazílio, Aldo e Adelle

No mundo
dos esportes

Chiquito teve os primeiros con
tatos com o futebol no Colégio Ma
rista São Luís e nas divisões de base
do E.C. Estrela de Nereu Ramos.

Jogou pelo Estrela, Acarai e Baepen
di. Desfilou seu talento ao lado de

craques notáveis do time escarlate,
como Fio, Laurínho, Vino Maba e

o craque
Chiquito exibia nos pés ligei

ros toda a magia do drible cor

tante e cheio de picardia. Fazer
gol, todo mundo faz. Não com o

sortilégio, com a astúcia e com

a beleza de gestos do Chiquito.
O corpo flutuando no ar, o chu
te cinematográfico de voleio,
cristalino e certeiro. Um movi
mento criativo no círculo mági
co de uma bola. Para ser artista
da bola, tem de nascer artista da
bola. Chiquito nasceu!

. Baependi (1960/61) - Em pé:
Gaulke, Piazera, Tàranto,

Zico, Schünke e Americano.

Agachados: Dalmo, Chiquito, ,

Horst, Hamilton e Turíbio

ChicoVoigt; MárioVoigt, Tião Ayro
so e Lili Fachini; tino Voigt, lézo,
Chiquito e Acácio. No Baependi,
foi campeão com um time que jo
gava por música: Gaulke, Piazera e

Schünke; Americano, Schwedtner
e Zico Rocha; Chiquito, Taranto,
Horst, Hamilton eTunbio.

Cultura
Chiquito obteve a cidadania

italiana, tornou-se o presiden
te do Centro de Cultura Italiana

para os Estados do Paraná e San
ta Catarina. Mantém convênios
com cidades destes estados para
capacitar professores em língua
e cultura italiana. Fundou a en

tidade Famiglia Bellunese de
Curitiba e é, também, presiden
te da Federação das Associações
Venetas do Estado do Paraná.

Futsal
Chiquito está para o futsal re

gional assim com John Lennon
está para os Beatles. Trouxe do
Rio de Janeiro uma bola oficial,
o livro de regras e uma vontade
inabalável de implantar o futsal
na cidade. Aqui, encontrou com-

panheiros dispostos não apenas
a jogar, mas, sobretudo, implan
tar, divulgar e conquistar o co

ração dos desportistas. O futsal
tornou-se a modalidade espor
tiva que atingiu o maior patamar
de excelência na região.
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EDITORIAL

Sinais promissores
os

primeiros sinais emitidos pe
los governos Dilma Rousseff e .

Raimundo Colombo são pro
missores no sentido de virar

uma página da história política do,
país e do estado. De estilos discretos,
os dois, embora estejam em lados

opostos no front partidário, podem
soterrar o personalismo que impe
rou nos últimos oito anos, princi
palmente sob a batuta de Luiz Inácio
Lula da Silva.

Por aqui, Luiz Henrique da Silveira
não tinha o carisma do ex-presidente.
Descentralizou a política, mas governou
com mão forte, sempre imprimindo sua

marca pessoal, o que quase lhe rendeu

AS 'DUAS EMPRESAS
QUE 'PL�tT6IAM O

eSíACtOIVAM\iN1'O
R()TAí1\10 vÃo
SE ATFC:6..SAR. I • ,

uma cassação no TSE.
O colegiado de Raimundo Colom

bo é eminentemente político, mas al

gumas posições estratégicas, como a

Secretaria da Fazenda e a presidência
da Celesc, ficaram em mãos que po
dem ser consideradas técnicas.

Em Brasília, Dilma também cercou

se de figuras de sua confiança e fora das

indicações partidárias.
No mínimo, prevê-se que haverá

um equilíbrio entre o apetite voraz de
indicados pelos critérios partidários e a

visão objetiva e pontual de gestores qua
lificados. O Brasil merece, pelo menos,

um pouco de ponderação nas decisões

que envolvam o erário.
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DO LEITOR

Mudança de paradigma·
om o advento do programa Minha

\

Casa, MinhaVida conseguiu-se, pela
primeira vez na história do país, ajus

.._ tar a oferta de produtos à demanda
existente. O que quero dizer é que, em 2005,
uma família com pretensão de adquirir um
imóvel de R$ 60 mil precisaria ter, às condi
ções daquela época, uma renda familiar de

quase dez salários.mínimos,

Hoje, o valor desse imóvel, corrigido
pelo INCe (Índice Nacional de, Custos da

Construção), corresponde a R$ 83 mil, mas
a necessidade de renda para financiá-lo
caiu para apenas três salários mínimos.

Dessa forma, além de adequar demanda
e oferta, o programa propiciou o ingresso
no mercado de toda a população com ren

da entre três e dez salários mínimos, isto é,
milhares de famílias que, há apenas cinco

anos, sequer podiam sonhar em adquirir
uma casa própria.

O Minha Casa, Minha Vida mudou o pa
radigma de todo o mercado imobiliário, que
ampliou seu campo de atuação graças às fa
cilidades oferecidas para aquisição de habita
ções de interesse social e dos chamados imó
veis econômicos. Em 2009, aCaixaEconômica
Federal financiou 350 mil unidades por meio
do programa. Em 2010, o número acumula
do está próximo de um milhão de unidades,
todas elas construídas pelo mercado formal.

É por isso que oMinha Casa, MinhaVida

veio para ficar, seja qual for o futuro gover
no, até porque os tributos arrecadados em

função do formidável aumento de constru

ções serão sempre suficientes.para cobrir os
subsídios fornecidos pelo programa.

Outro ponto importantíssimo a reforçar
a continuidade do programa é que temos de

resgatar a enorme dívida social representada
por um déficit de moradias de cerca de sete

milhões de unidades. Além disso, é preciso
suprir o próprio crescimento populacional.

Finalmente, e para adicionar um pouco
mais de "tempero nesse molho", temos a si

tuação do 'envelhecimento da população no
Brasil, o que representa um bônus demo

gráfico que durará mais 15 anos. Ou seja, a
população economicamente ativa está au

mentando significativamente, gerando um

acréscimo ainda maior de demanda para
unidades habitacionais.

Mesmo ciente da necessidade de alguns
ajustes nos valores do Minha Casa, Minha
Vida, temos certeza que o programa terá vida
extremamente longa, até atingirmos uma

situação de maturidade l!0 mercado habita
cional brasileiro, principalmente no que diz

respeito às classes sociais C, D e E, nas quais
estão as principais oportunidades do merca
do imobiliário para esta próxima década!

I

1:
I
i

Mauro Pincherle, diretor do
Secovi-SP (Sindicato da Habitação) �'

Dinheiro e sua Influência
á algum tempo atrás, em

....
uma de minhas idas a

uma livraria, encontrei
um livro na promoção

por R$9,90. Lembro que, naquele
dia, relutei em comprar o livro -

mas minha namoràda disse que,
se eu havia gostado, deveria levar.
Acabei comprando. Talvez ela não
lembre desse dia, mas o que im

porta é que o livro é uma leitura
indicada para jovens, adultos, es
tudantes e pessoas que tiverem in
teresse em saber um pouco sobre
o dinheiro e como ele funciona.
Você deve estar se perguntando
qual é o livro que comprei naque
le dia, certo? Respondendo a per
gunta: o livro é "O pequeno livro
do dinheiro: uma visão instigante

do modo como o dinheiro funcio

na", de David Boyle. E quero neste

espaço fazer uns breves comentá
rios sobre a publicação.

Logo no início do livro, David
Boyle cita um discurso feito por
um representante das comuni
dades indígenas sul-americanas
a um grupo de estadistas euro

peus, e faço questão de citar um
trecho do discurso aqui:

.

"Eu, Guaicaipuro Cuatemoc,
vim encontrar-me com os par
ticipantes desta reunião. Des
cendente daqueles que vivem na

. América há quarenta mil anos,
vim conhecer aqueles que nos

encontraram há quinhentos. Meu
irmão, o europeu usurário, pede
me que pague a conta da traição

de·um Judas que nunca autorizei
a considerar-se um colateral. Meu

irmão, o europeu hipócrita, expli
ca-me que todos os meus débitos
têm de ser resgatados com juros
ainda que ele compre e venda se-

, res humanos e países inteiros sem
o consentimento destes. Todas es
tas coisas descobri. E também eu

exijo pagamento com juros. Está
provado nos arquivos dos povos,

, nativos, com papel, recibo e assi

natura, que entre os anos de 1503
e 1660 chegaram a San Lucas de
Barrameda 185.000 quilos de ouro
e 16.000.000 quilos de prata origi
nários das Américas. Esses quilos
devem ser vistos como o primeiro
de muitos e muitos empréstimos
amigáveis das Américas para o

desenvolvimento da Europa. O'
contrário seria presumir crimes de
guerra e não apenas recompensa
imediata - indenização por danos,
dores e sofrimentos".

A carta continua, mas deixo
esse trecho para reflexão. Além
desta bela carta, existe uma cita

ção de um escritor chamado John
Ruskin, que para mim são pala
vras mais do que verdadeiras. Eis
a citação: "Só existe uma riqueza:
a vida. A vida, incluindo todos os

seus poderes de amor, alegria e

admiração. O mais rico dos paí
ses é aquele que alimenta o maior
número de seres humanos nobres
e felizes. O mais rico dos homens
é aquele que, tendo aperfeiçoado
ao máximo as funções de sua pró-

pria vida, exerce também influên
cia benigna, tanto por sua pessoa,
quanto por seus bens, sobre avida
de seus semelhantes".

Que talvocê leitorpararumpou
co e pensar o que, quanto e como

você está influenciando para'o bem
as pessoas que convivem com você?
Tenha certeza de que atos valem
mais do que palavras. Ser rico e não
ser generoso é como ser uma árvore

que não tem frutos, ou como o mar
sem peixes, ou como o céu sem os

pássaros. Aprenda a partilhar, pois
cada gesto de bondade, carinho e

amor trazem mais beleza e pure
za para a vida de todas as pessoas.
Lembrem que amaior riqueza - ou,
usando as palavras de John Ruskin, .

a única riqueza - é a vida.
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EDUARDO MONTECINO

.. -

Cecília desejou boa sorte a Dico e disse que espera que as falhas na distribuição de água sejam resolvidas

OPOSiÇÃO F CA ENXUTA

DicoMoserassume a

presidência do Samae
Ex-opositor diz que fazhojeumanova avaliação do governo
e que dará ênfase aampliação do abastecimento de água
JARAGUÁ DO SUL Na solenidade de posse, Cecí

lia Konell fez questão de ressaltar a
importância da autarquia e pediu
empenho para que se busquem al
ternativas viáveis para solucionar a
falta de água e aumentar o serviço
de tratamento de esgoto no muni- '

cípio. É com desafio imposto pela
prefeita de encerrar 2012 com.um

índice de 112% de água tratada e

de atender 84%da população com
esgoto sanitário queDico chega ao
Samae. IINós estamos produzindo
no gargalo do que está sendo con
sumido. Então qualquer problema '

de chuva prejudica o tratamento

e já vai dar reflexo nas torneiras",
avalia o ex-vereador que anunciou

que irá estudar uma possível rees
truturação do órgão e enumerar as

prioridades do setor.A companhia
tem a previsão de arrecadação
de R$ 30 milhões em 2010 e deve

inaugurar em 60 dias a Estação de

o que começou como

uma especulação em

setembro do ano

passado se confirmou
oficialmente ontem.

D
ico Moser (PR) deixou a

Câmara de Vereadores
e. foi empossado pela

,

prefeita Cecília Konell
como presidente do Samae

(Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto). 1\[0 Legisla
tivo, a decisão de Moser abriu

-

espaço para o colega de parti -
.

do Afonso Piazera, que deixou
o comando da Codejas (Com
panhia de Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul), aumentando a

base de apoio do governo.

-

Tratamento de Água do Garibaldi
(ETA Sul), o que vai aumentar a

produção de água tratada em 35%
no município.

Dico já havia atuado como

diretor de operação do Samae
na administração do ex-prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB).

• Patricia Moraes
patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

AuxOio moradia é aprovado
na primeira sessão do ano

A Câmara de Vereadores ini- beneficiadas. Agora, um novo 'le
ciou o ano aprovando o projeto de - vantamento será feito. "Muitas fa
lei que institui o auxílio moradia mílias nos procuraram para aler
aos atingidos pelas enxurradas. tar que foram atingidas e ficariam
Uma emenda ampliou o benefício de fora deste benefício", explicou o

para as famílias que ganham até vereador Justino da Luz (PT), que
seis saláriosmínimos, no texto en- sugeriu a emenda.
viado pelo Executivo, o valor seria Já o líder de governo, Ade

pago a quem recebesse até quatro mar Possamai (DEM), lembrou
saláriosmínimos. também que o texto precisou da

Para dar maior abrangência ao aprovação dos vereadores porque
programa, os vereadores, através de estendeu o beneficio para locata
emenda coletiva, colocaram à dis- rios, antes somente proprietários
posição do governo parte dos recur- podiam ser incluídos. IIAgora as

sos do Orçamento da Câmara. pessoas que moravam de aluguel
Antes da mudança no projeto, e os móveis foram perdidos tam

a previsão da Prefeitura era de que bém passam a ter direito. O obje-
150 famílias do município seriam tivo é de fato social", argumentou.

'Volta CUaulcu énaConradi.
Material eACIJIorparaauuudoe vartjlt
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Detalhes sobre o FGTS
Escreve à coluna o secretário
executivo do Comdec deJaraguá
do Sul,Antônio Carlos daLuz, a
respeito da demora na liberação
do FGTS a atingidos pelas cheias.
(�PrefeituraMunicipal deIaraguá
do Sul, juntamente com aDefesa
CivilMunicipal, comunicam que a

'liberação do FGTS para as pessoas
, atingidas pelas enxurradas no
mês de janeiro de 2011, depende
da homologação e publicação,
emDiário Oficial da União, do

.

reconhecimento porparte do
Governo Federalda Situação de
Emergência em nossomunicípio.
ORelatório completo dos danos,
contendo oAVADAN (Formulário
deAvaliação 'deDanos) jáfoi
protocolado, no dia 24 deJaneiro,
na SecretariaNacional de Defesa
Civil, emBrasilia; para análise e

deliberação. Uma reunião entre
a Prefeitura e a CaixaEconômica

Federal, agência deIaraguá do
Sul,foi realizada no dia 24/01,
sendo queficou definido que
um mutirão será realizado para
atendimento da população (Será
coordenado pela Secretaria de
Industria e Comercio - Sr. Célia

Bayer).ADefesa Civilanunciará
nos meios de comunicação a
data de início dos atendimentos,
e todas as demais informações
para os atingidos, sendo que
espera que isto deve ocorrer
dentre os próximos 15 dias.
Como se vê, estamos (prefeitura
e Caixa) na dependência desta
publicação, ou seja da agilidade
do GovernoFederal (Ministério
da Integração)."Então, vamos
cobrar, porque, senão...ainda tem
muita gente esperando verbas de
2008, prometidas pelo ícone Luiz
Inácio Lula da Silva e que nunca

chegaram.

'INLOCO
Futuro secretário da Defesa Civil, o ex-senador Geraldo
Althoff (D) esteve em Jaraguá, ontem. Por determinação
do governador Raimundo Colombo. Althoffprometell
(atenção) uma resposta até O fi� de semana sobre a ajqda
financeiraao município, que até o mómentõ nãovíu
recursos do Estado e daUnião. Althoff esteve na Prefeitura,
com Cecília Konell e secretários e na Secretaria Regional,
onde debateu o assunto com Lio Tironi (E).

r

Currículo
CarlosChiodini tem 28 anos de idade,mas trazuma
boaexperiênciaem seu currículo político.O deputado
representou Jaraguá do Sul e regiãopornovemeses na
Alesc, na última legislatura. Em 2006, foi o segundomaís
votado noVale do Itapocu.Considerado o deputadomais
jovem, não se intimidou.Assumiu, por duas vezes, a
diretoriaadministrativa do Porto de São Francisco,e
foi de secretário daComunicação de Jaraguádo Sul.

deputado uarlDs Clti " ._',' recebeu,
na terça-feira de manhã, a Visita do

vice-governador Eduarao Pin o lVío..

rerra feJ• Os dois foram cumprímen-

FOTOS DIVULGAÇÃO

tados enquanto seguiam para o novo gabinete
de Chiodini. Lá, se encontram com autoridades da

região de Jaraguá do Sul que prestigiaram a posse
naAssembléia Legislativa de Santa Catarina.

Na': i'a
o 8eC"retárlodeSegumnça
'Públitt\CêsarGrubb,passou
aseralvodoOoMelbo Nacional '

doMinistérioPtibltoo.Anova
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queadeclsi:ovaieapartirde
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, entmunoMPeml985eafirma
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con'selhon{tclouru�

, NO PLANALTO
O deputado federal JorginhoMello
foi direto ao ponto no dia de sua
posse em Brasília: "Representar Santa
Catarina é um privilégio. Nossa luta
será no sentido demostrar que aqui
existe um povo trabalhador que faz
a economia crescer. Um Estado que
gera lucro para o país e que recebe
pequena parcela de retomo deste
lucro.Vamos brigar para aumentar
este retomo dos recursos aos

municípios catarinenses." Uma luta
antiga de SC, que, agora, ganha um
grande reforço na pessoa de Jorginho.
Na posse, foi cumprimentado por
BetaMartins (D), nome forte para
presidir o PSDB estadual.

Fohta: IBOPE; EasyMedia3, Praça (Jaraguá do $ul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder), Públloo (Ambos Sexos), Todos os dias das 05hOOmin às 05hOOmln no pertcoc de 8 à 15/11/10, Share de freqÜllncia,

SHARE TOTAL DE FRE�UENCA FM

'dio 10 FM.
Líder de audiência.

wwwJm105.com.�r
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Dilma trocará diretoria de Fumas

o CORREIO DO I)OVO • Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

Não só O presidente, mas os diretores da estatal serão substituídos, sem indicação política
Diante da "guerra"
entre o PT e o PMDB pelo
controle da empresa,
decisão radical foi tomada,
e cargos não serão por
indiéação política.

A
disputa pela presidên
cia da Furnas deixou
os dois partidos princi
pais da base governista

em pé de guerra. A solução en

contrada pela presidente Dilma
Rousseff foi retirar o conselho
diretor da empresa, para reduzir
as influências partidárias, e rejei
tar as indicações políticas para- a

presidência e a diretoria.
Com o controle' da estatal

menos provável, os partidos es

tão atrás de técnicos do setor

elétrico para manter a influência
no segundo escalão do governo,
e manter erguida a égide do dis
curso de solução técnica.

O nome do 'técnico Flávio De
cat, ex-diretor de distribuição da

Eletrobrás, circulou como favori
to para assumir a Furnas. Porém,
mesmo com o

I

apoio da presi
dente Dilma e do senador José
Sarney, a indicação teria sido re

jeitada pelos peemedebistas, que
queriam Hélio Costa, candidato
derrotado ao governo de Minas

Gerais, no cargo.

Partidos estão atrás
de técnicos do setor
elétrico para manter

a influência.

Sem a chànce de por um po
lítico na presidência de Furnas,
o PMDB quer alguém cujo perfil
técnico agrade ao planalto, mas
que se alinhe aos interesses dos

partido. Os petistas só se opõe a

indicação de alguém ligado ao

deputado Eduardo Cunha, do
PMDBdoRio.

Na oposição, o PSDB propôs
nesta terça a abertura de uma

CPI para investigar operações
suspeitas da Furnas.

PREVISÃO DO. TEMPO

GO�rnNUA& eHU'VA
I Tempo instável, com

nebulosidade variável
-

e chuva isolada pela
manhã. A pártir da
tarde, pancadas de
chuva com descargas
elétricas em toda SG.

DIVULGAÇÃO

Com a rejeição de indicações políticas, o PMOB retirou a indicação de Hélio Costa para presidência da Furnas

Jaraguá do Sul
e Região G�J
HOJE

- Deslocamento de. MíN: 19°C 'IBO"O��[)
MÁX: 32°C ,

ar aumenta chuva Descargas elétricasSEXTA

MíN: 20°C A frente fria que passou pelo ao longo da semanaMÁX: 34°C estado nesta terça-feira e provo-

SÁBADO
cou forte chuva na madrugada As chuvas dessa semana de-

_.
de quarta deve ser seguida por vem vir acompanhadas de des-

MíN: 20°C
MÁX: 37°C

novo deslocamento de ar, neste cargas elétricas e trovoadas. Hoje, ,

i sábado, com chuvas mais fortes pancadas de chuva acompanha-
DOMINGO no fim de semana. das por raios devem atingir todo
MíN: 22°C - o estado. No resto da semana,

, ,

J':,
',rMÁX: 36°C raios ocorrem ao longo do dia.

Ensalal'ado Pal'ull'llm1l.lnte Nullladil imitável
Nublauo
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o desafio é fazer a fila andar
EDUARO MONTECINO

Região estuda alternativas para diminuir a quantidade de pacientes à espera de cirurgia
REGIÃO

Prefeituras e entidades
de saúde do Vale estudam
uma forma de fazer a fila
"andar", no que se refere
à c,irurgias eletivas em

pacientes da região.

sso porque o número de pes
soas aguardando por algum
tipo de procedimento cirúrgi
co nas diversas especialidades

atendidas pela rede pública, entre
os setemunicípios de abrangência
da Arnvali, já chega a 2,2 mil. Na
tarde desta quinta - feira o secretá
rio municipal de Saúde de Iaraguã
do Sul e coordenador do Colegia
do de Saúde da Arnvali, Francisco
Garcia, deve se reunir com os de
mais representantes da pasta na

região e com diretores das unida
des hospitalares. O encontro téc
nico servirá para levantar as reais
necessidades nesta área e traçar
alternativas capazes de melhorar
o atendimento para esta deman
da reprimida. "O importante é que
está havendo este diálogo envol
vendo representantes de toda a

região. Temos que estabelecer um
fluxo para estas cirurgias, para que
a fila ande mais rápido. Elas estão
sendo feitas, mas a gente sabe que
não na quantidade que deveria. A
demanda é muito grande, princi-

A Secretaria de Saúde de Ia
raguá do Sul tem outro desafio
no âmbito da saúde: melhorar
o atendimento nas unidades
básicas do município. Para isso
acaba de lançar edital para con
tratação de médicos e agentes
comunitários, que atuarão prin
cipalmente no Programa Estraté
gia Saúde da Família.

Serão 29 vagas paramédicos es

pecialistas, 12 paramédicos clínicos
, gerais e 62 para agentes comunitá
rios de saúde. Neste caso, os pos
tos de trabalho serão divididos por
bairros e o candidato precisa resi
dir na localidade onde vai atuar. A
residência deve ser comprovada a

partir do dia 11 de janeiro de 2011,
data da publicação do edital.

As inscrições seguem abertas

palmente no que se refere a orto

pedia, ginecologia e vasculares",
afirma Garcia.

Uma das propostas debatidas

pelos representantes da Saúde é
realizar um mutirão de cirurgias
eletivas, envolvendo todos os ór

gãos da região. "O objetivo é agili-
,

.zar estes atendimentos. Jaraguá é

referência, mas é importante toda
a região estar envolvida neste de

bate", enfatiza.

Segundo dados da Secreta
ria de Saúde de Jaraguá do Sul, 539
pessoas aguardamporuma cirurgia
vascular na região (veja quadro).
Outros 500 pacientes compõem a

fila para realização de procedi
mentos na especialidade de otor

rinolaringologia. Também existem

gargalos nas áreas de ginecologia,
onde 438 pacientes esperam por
atendimento, e entre as cirurgias de
catarata, que são aguardadas por
391 moradores da região.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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Há 539 pessoas aguarando por uma cirurgia vascular; autoridades discutem formas de tornar o processos ágil

SEGUEM A,BERTAS INSCRiÇÕES PARA CONCURSO DA PREFEITURA

lVlais de 100 vagas em- aberto na Saúde

Concurso irá recrutar mais de 100 profissionais para atuar na Saúde

até às 16 horas do próximo dia 28
através do site www.sociesc.org.
br /concursos. As taxas são de R$

PIERO RAGAZZI

VAGAS DISI?ONíVEIS
• Agente comunitário de
saúde (ensino fundamental
completo/40 horas)
Vagas:62
Sa:láriq:'P.$70Q,61

• Médico clínico geral
(40 horas)
"Vagas: 8
Sàlário:,R$ 6.025,24

35 para agentes e de R$ 120 para
médicos. Já a prova será realiza
da no dia 27 de março.

ERRATA
O baile municipal e desfile de Carnaval, em Jaraguá do 'Sul,
acontece no dia 5 de março (sábado) e não no dia 8 (terça - feira),
como foi publicado na edição da última quarta - feira do O Correio
do Povo. O evento será no Parque Municipal de Eventos e é uma

realização da Fundação Cultural e Prefeitura.
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Banda regida por Dietmar Wiedmann leva ao palco cerca de 40 músicos

Quase nada de cordas,mas
muitos sopros e percussões

- Banda Femusc volta ao palco da Scarmunida de repertório leve e dançante
JARAGUÁ DO SUL

Com um sorriso no rosto e a

vontade de mexer o corpo.
/
-- assim que a banda do Femusc promete deixar os

espectadores do concerto programado para esta

noite. Conforme o maestro DietmarWiedmann,
..._ o repertório ensaiado pelos alunos possui a leve
za típica dessas formações sinfônicas. "Arnúsica precisa
ser alegre", enfatiza o alemão.

Logo que o regente indicar o início da apresentação,
. o público vai ouvir a nova obra do compositor austríaco
Thomas Doss. Ela foi executada apenas uma vez, na cida
de de Salzburgo Escrita para banda e tuba, a peça terá solos
do professorAndreas Hofrneir, assim como aconteceu na

primeira audição mundial, realizada recentemente.

"Só ele consegue tocá-la", elogiaWiedmann. De-

-,

pois de surpreender a plateia, o grupo deve emocionar.
A segunda música é assinada por José Ursicino, o

Mestre Duda, e servirá para homenagear o trombonista
Radegundis Feitosa, morto em um acidente de trânsi
to no ano passado. Ele participou do Femusc em 2006 e

era paraibano. Segundo o maestro, a composição possui
traços marcantes da sonoridade nordestina.

Na sequência, a apresentação ainda conta com te

mas de filmes e até com uma obra própria para vibra

fone, instrumento pertencente ao naipe da percussão.
Este, segundo o regente, é parte primordial nas bandas
sinfônicas juntamente com os metais e as madeiras,

. Se você quiser conferir o resultado dessa mistura,
deve retirar os ingressos no Centro Cultural da Scar. O
concerto começa às 20h30 e tem acesso livre.

,'ii

De-acordo com Dietmar Wiedmann, as

atividades do Femusc já começam amodifi
car a realidade das bandas sinfônicas de Santa
Catarina Ele explica que os progressos con

quistados nos últimos três anos, em suma,
dizem respeito ao encorajamento dos músí-

cO§,na p�s� deiaprendizad9· ,"lJ,l!1 gtuRo. de
Corupá martdou 11 pessoas pam'o- festival';
exemplíâca Na opinião do maestro, o aper
feiçoamento é essencial. Por isso, a grande
dificuldade do Estado está na quantidade de

professores especializados no ensino de todos
os :!nstrument�s qu,e,�ompõe bandas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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um zoológico
também
Ingressos para a segunda edição
do Concerto para as Famílias

começam a ser distribuídos hoje
JARAGUÁ DO SUL

Não há criança que
não goste de ouvir
uma história até o timo
Principalmente, se
ela faz gargalhar sem
qualquer esforço.

Por
isso, se você foi uma

das pessoas que lotou o

Grande Teatro da Scar
na manhã do último

sábado, não esqueça de voltar
ao mesmo endereço neste fim
de semana. A partir de hoje, o

Femusc faz a distribuição dos

ingressos gratuitos da segunda
edição do Zoológico Musical e

do Concerto para as Famílias.

Programa desenvolvido es

pecialmente às crianças, ele dá
a oportunidade de elas conhe
ceram todos os instrumentos
musicais e, na maioria dos ca-

sos, até de tocá-los. Logo de

pois, a plateia assiste à apre
sentação da sinfonietta regida
pelo maestro Norberto Garcia.
O grupo dá continuidade à fan
tástica história de vários sumi

ços ocorridos dentro de uma

orquestra graças à invasão de

simpáticos ratinhos e da omis
são de uma eSperta gata.

O repertório faz alusão à nar
rativa e foi construído pelo re

gente tendo como base obras di
vertidas de vários compositores
do universo musical. O intuito é

aguçar a imaginação do público.
A exposição dos instrumentos

começa às lOh. Já o concerto ini
cia logo na sequência, às lOh30
e tem duração de uma hora. Por
fim, o Zoológico retorna e encer

ra a programação infantil desta
sexta edição do Femusc.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

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

. Alimentação do Shopping Breithaupt
Repertório: Sonatina para
violoncelo e dois violões - Radamés
Gnattali. When Saints Aleluya -

Luther Henderson. Acesso: gratuito

• Música na Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni
Repertório: Pequena sinfonia
para sopros - Charles Gounod.

Variações sobre um tema de

Anacleto Medeiros - Ronaldo
Miranda. Water Music - Cario

Domeniconi. Acesso: gratuito

• Violão Plus
Horário: 18h. Palco: Serviço Social

.

do Comércio (Sesc). Repertório:

Especial 9

Flautista da sinfonietta está
encarregado de eliminar os ratos que,
na semana passada, fugiram com

partituras e arcos de violino

E

Water Music - Cario Domeniconi.

História do tango - Astor Piazzolla
Acesso: gratu ito

• Música de Câmara no Museu
Horário: 18h. Palco: Museu Weg
Repertório: Sonata para
violoncelo e piano op. 40 - Dmitri
Shostakovich.SHI - Alexandre

Lunsqui. Octeto para cordas -

Felix Mendelssohn
Acesso: gratu ito

• Música na Igreja
Horário: 19h30. Palco: Igreja
Martin Lutero. Re'pertório: Pequena
sinfonia para sopros - Charles
Gounod. Quarteto de cordas 11° 4 -

Wolfgang Amadeus Mozart
,Acesso: gratuito

• Piano Masters

Homenagem a Franz Litz

Horário: 18h
Palco: Grande Teatro da Scar

Repertório: não divulgado
Acesso: gratuito

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

Repertório: Quarteto em ré
. maior - Wolfgang Amadeus
Mozart. Peregi Verbunk - Leo
Weiner. Solo de concurso -

Andre Messager.
Sexteto para cordas em si

bemol maior - Johannes Brahms
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
Banda Femusc
Horário: 20h30. Palco: Grande
Teatro da Scar. Repertório: Overture
for Winds - Felix Mendelssohn.
Lincolnshire Posy - Percy Aldridge,
Grainger. Robin Hood - Prince of
thieves - M. Kamen. The Lord of the

Rings - Johan de Meij. Shirim - Piet
Swearts. East Coast Pictures - Nigel
Hess e outras. Acesso: gratuito
(ingressos devem ser retirados com

antecedência na Secretaria da Scar)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reformas que não saem do papel
Obras do Estádio Erich Rohde e do Ginásio Alfredo Jacobowski ainda são promessas

EDUARDO MONTECINO

entrado em reforma em 2010.

Entretanto, a Construtora Ita

juba Ltda, contratada por meio
de licitação, descumpriu as nor

mas do edital, não oferecendo
materiais de construção de qua
lidade para .reformar e melhorar
a estrutura do campo e da quadra
do ginásio. ''A Prefeitura teve que
cancelar o contrato, cobrarmulta
e aguardar a defesa da empresa",
diz. ''As reclamações não me pre
ocupam porque o resultado será
muito bom, e vão ver a qualidade
para durar 20 anos", conclui.

Agora, o projeto será retomado
pela Kango Brasil Ltda, nova ven
cedora da licitação, na próxima
semana. As obras vão contemplar
600 cadeiras e novo piso, com

manta térmica, para o ginásio, no
valor de R$ 250mil. E o aterro, dre

nagem e gramado do campo cus

tarão R$120mil.
Outro contrato cancelado pelo

prefeito foi o de reforma da praça
de lazer do bairro Barro Branco. A

Oceano Construtora e Incorpora
dora Ltda também não obedeceu às

exigências do edital. O processo de

licitação será reaberto nessemês.

MASSARANDUBA

Da metade do ano passado
até hoje, o principal
e maior patrimônio
público esportivo
de Massaranduba
permalJece em estado de .

abandono generalizado.

ão há trancas no portão do
. Estádio Erich Rohde, que

dá acesso ao Ginásio Alfre
do Jacobowski e aos pavi-

lhões de eventos - onde acontece a

tradicional Fecarroz (Festa Catari
nense doArroz). Nada impede de se
ver de perto o campo tomado pelo
mato, além dos tubos expostos na
área de jogo. A impressão é de que
ninguémnuncamais passouporali.

- O esportistaWander Borchardt
relata que era um dos frequentado
res do ginásio. E, ele reclama que,
além de a cidade não oferecermui
tas opções de lazer, agora o ponto
de referência não pode ser usado

pela população porque não recebe

manutenção regular de limpeza e

de cuidados com a estrutura física.
O prefeito Mário Fernando Reinke

argumenta que o centro deveria ter
• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Estádio e ginásio esportivo estão fechados para obras desde 2010, mas os trabalhos não se inciaram

ARQUIVO OCP

Câmara repassa
RS 22,5 mil aos
Bombeiros

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim aprovou, por una

nimidade' o projeto do Executivo
que repassa R$ 22,5 mil para o

Corpo de BombeirosVoluntários.
Em 2010, o valor era de R$ 15 mil.

Segundo o comandante, Ildemar
Alves Lisboa, no decorrer do ano,
o número será atualizado con

forme as nec-essidades da corpo
ração. Com esse dinheiro, despe
sas gerais do quartel serão pagas.

'Quem quiser ajudar os volun
tários pode contribuir por meio
da conta' de energia elétrica.
Basta preencher um formulário e

indicar o valor do auxílio na sede
da corporação, que fica rua 28 de

Agosto, na área central-da cidade.
Nomomento, a aquisição de uma
nova ambulância é o objetivo da
entidade. O veículo custamais de

R$ 100 mil. Os interessados de
vem entrar em contato pelo (47)

, 3373-0100.

Inscrições para oficinas
de arte encerram dia 9

piasdo comprovante de residên

cia, certidão de nascimento, car
teira de identidade e CPE

A Casa da Cultura Paulino

João de Bem, de Guaramirim,
encerra o prazo de inscrições
para aulas artísticas, na próxima
quarta-feira, dia 9 de fevereiro.
As vagas são oferecidas para ofi- ,

cinas de dança e música nas mo
dalidades de ritmos brasileiros,
ventre e salão, banda marcial,
violino, violão, canto coral e artes
visuais, cênicas, e também pin
tura em tela e cerâmica.

A escola tem capacidade para
atender 800 estudantes, e até ag
ora mais de 500 matrículas foram
feitas ou renovadas. As aulas são
totalmente gratuitas. Aline Dom

browicz, coordenadora da Casa da
Cultura, afirma que a partir dos 5

anos de idade, .os candidatos po
dem fazer inscrição.

Os menores devem estar

acompanhados dos pais ou re

sponsáveis quando comparecer na
unidade. As aulas começam a partir
do dia 14. E o cronograma das ofici

nas, com horários e dias da semana,
deve ser retirado na escola.

A Casa da Cultura fica na

rua Ernesto Piseta, número 384,
Centro. Outras informações po
dem ser obtidas pelo telefone
(47) 3372-0147.DOCUMENTOS

Casa da Cultura fica
na rua Ernesto Piseta,
número 384, Centro

Os documentos necessários

são: foto 3/4 dos candidatos, có-
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Lourival Karsten
Solparagliders
os céus da região, é co
mum vermos objetos
voadores que não são

nem aeronaves, nem

pássaros. Ainda assim, sãomui
to bem identificados - pois são

fruto de um empreendimento
que hoje completa 19 anos.

As conquistas da Sol Para

gliders não são nada modes
tas. Trata-se de uma empresa
de tecnologia avançada, foca-

Fenpar
Está construindo uma forma

nova de se comunicar no mer

cada imobiliário da região. Em
material publicitário, convida as

pessoas a "sair do quadrado" e

celebrar o "dois mil e ouse".

Malwee

grandes ab,raços
A equipe de estilo desta linha

de produtos da Malwee buscou

inspiração no estado do Acre,
trazendo não só o ciclo da borra
cha como também as paisagens e
a arquitetura para a coleção: Ela
foi pensada para pessoas que es

tão acima do peso.

Rodovia de
promessas
o empenho de nosso

governador junto ao mi

nistério dos Transportes,
em busca da aceleração da

duplicação da BR-280, não

deve ser um ato isolado. Está
mais que na hora de uma

manifestação consistente

das autoridades e do povo
catarinense para que isto

aconteça. É preciso lembrar

que se trata de uma obra
com orçamento que pode
rá superar o bilhão de reais
- o que representa uma fatia
bem ponderável dos recur

sos federais para investimen
tos em rodovias. Esperamos
que o recente lançamento
da licitação não frustre as

. esperanças de todos.

da no mercado internacional,
localizada em uma cidade. de
interior e com um marketing
que se vale principalmente
dos recordes e destaques que
obtém em demonstrações e

competições no Brasil e prip
cipalmente no Exterior. É a

forma que encontrou para
aparecer de graça nas maiores

publicações mundiais de

portes radicais.

Saneamento Grandes
oportunidades
A falta de profissionais é um

dos grandes incentivos para
as empresas ampliarem os in
vestimentas em equipamentos
mais automatizados. No caso

da construção civil - que havia

parado no tempo ., a adoção de

equipamentos ganha força, e al

gumas empresas da região estão

muito bem posicionadas para
aproveitar este novo mercado.

A implantação da rede de esgo
tos começou com o prefeito Geral
do e, depois de um início bem pro
missor, deixou de ser prioridade
da administração municipal. De
lá para cá, a expansão da cidade
tem sido muito maior que a ex

pansão da rede de esgotos e, por
tanto, o percentual da população
atendida só cai. A esperança é

que a estação de tratamento da
Barra do Rio Cerro entre em fun
cionamento em breve.

Muse:u fechado
'I· H 'I: ; ",'

.

o Museu Wolfgang Weege comunica que, devido à
,

chuva do último dia 20, estará fechado por.tempo indeter
minado para a limpeza e organização do acervo. Sabemos
da estima e da importân;Qil! que o museu tem perante a

comunidade, por esse motivo estamos focando todos os

nossos esforços na recu,Q�ração das p�ç�s e esperamos
reabri-lo o mais breve possível. Contato domuseu:

Fone: 47.9376.011 'II
.... , .. !l!1'

Email: museuémalweê'combr

WEG S.A. - GRUPOWEG - COMPANHIA ABERTA - CNPJ SOB NR. 84 429695/0001-11
AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGUÁ DO SUL- SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral

Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2011, às 08 horas, na sua sede social à Av.

Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: l. Alteração do Estatuto Social, a saber: a) Alteração do art. Sº, para instituir

Capital Autorizado, podendo a Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração,
emitir até 12.418.000 (doze milhões quatrocentos e dezoito mil) novas ações, todas ordinárias

escriturais nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, independentemente de reforma

estatutária, bem como para autorizar a Companhia a oferecer Plano de Opção de Compras de

Ações a seus Administradores; e b) Alteração do artigo 22 do Estatuto Social, para incluir a letra

"x", prevendo que compete ao Conselho de Administração submeter à aprovação da Assembléia

Geral o Plano de Opção de Compra de Ações aos seus administradores; e c) Consolidação do

Estatuto Social. 2. Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações aos seus administradores.

Informações adicionais: Documentos - Todos os documentos e informações necessárias ao exercício

do direito de voto pelos acionistas, em especial as propostas da administração quanto às matérias

a serem deliberadas encontram-se à disposição na página da Comissão de Valores Mobiliários

(www.cvm.gov.br), BM&F/BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.weg.net),
na internet. Procuradores - Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído
a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, e a

procuração deve conter os requisitos elencados na lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 48V2009.
Jaraguá do Sul (sq, 31 de janeiro de 2011. DÉCIO DA SILVA - Presidente 90 Con�elho de Administração

Jogada
de craque

A FG Empreendimentos, de
Balneário Camboriú, realizou uma

jogada inacreditável: convenceu

um cliente seu - o jogadorFalcão - a

se fazer presente no dia do proces
so seletivo de pedreiros, serventes
e outros profissionais da constru

ção civil que pretendem contratar.

Isto mostra o estágio em que está
a construção civil e a carência de
mão-de-obra para amesma.

Sócio
ausente

Anunciada em 2005 como uma

parceria entre a PDVSA da Vene
zuela e a Petrobrás, a refinaria, que
está sendo erguida em Pernam

buco e que deverá estar conclu
ída em 2012, até o momento não

recebeu um só centavo de inves
timento dos venezuelanos. Nisso

que dá fazer sociedade com Hugo
Chávez. Quem está bancando é a

Petrobrás, com o apoio do BNDES.

'r.

Economia 11

Vázigi
internexus

A continuidade de uma esco

la de idiomas é importante para
seus alunos, e a franquia local
desta rede comemora hoje 14

anos de atividades.

Valdemar
Zanotti

"Nossa filosofia continua a

mesma, os valores não muda
ram. Atualmente, temos que es

tar preparados para atender uma
diversificação muito grande, em
pequenas quantidades e rapidez,
para satisfazer cada cliente."

Assim ele resume a ação da Za
notti nestes 30 anos de mercado.

PIB EUA
Embora ainda devagar, a

maior economia do mundo co

meça a dar sinais de recuperação.
O PIB tem crescimento de 3,2%
no último trimestre do ano. A ex

pectativa de crescimento anual,
de 2,9%, é uma boa notícia - mas

ainda existem sinais preocupan
tes. O mercado imobiliário ainda
estámuito longe de voltar a cres

cer, e os preços dos imóveis con
tinuam desabando.

31 - 39 - 46 - 66 - 79

02 - 03 - 04 - 05 - 07
10-11-13-14-16
17 - 18 - 21 - 23 - 25

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAli.

BOVESPA

POUPANÇA' 2.FEVEREIRO.2D11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Trabalhadores
pedem reajuste
Projeto para arredondar valores deve ser analisado
Nos próximos dias,
começa a ser analisada
uma proposta de reéijuste
dos valores do salário
mínimo regional.

a segunda-feira, repre
sentantes dos trabalha
dores e enapregadores
de Santa Catarina entre

garam ao governador do Estado,
Raimundo Colonabo, unaa pro
posta consensual para modificar
os valores das faixas do mínimo,
estabelecido pela Lei 459-2009. O
acordo entre as entidades laborais
e de empregadores prevê una rea-

juste de 7%, superando a inflação
de 2010 - fechada ena 6,48%, se
gundo o INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor),

O governador ficou respon
sável por encaminhar a proposta
de reajuste à Assembleia Legisla
tiva, elogiando a capacidade de

diálogo dos trabalhadores e dos

empresãrios. Segundo Colombo,
o gesto seria importante p-ara
atrair investimentos ao Estado.

As negociações envolveram o

Cofem (Conselho das Federações
Empresariais de Santa Catarina)
e as federações de trabalhado
res. A conclusão dos trabalhos
aconteceu na segunda-feira, ena
uma reunião na sede da Fiesc

(Federação das Indústrias). Ena
uma coletiva de imprensa, o pre
sidente da Fiesc, Alcântara Cor

rêa, afirmou que "o acordo é una
marco nas relações de trabalho
ena Santa Catarina e representa
o esforço de empresários e traba
lhadores na busca da harmonia
no ambiente de trabalho".

Cana o arredondamento

proposto, as faixas do mínimo
mudam de valores. O primeiro
passaria do valor atual de R$ 587

para R$ 630, segundo a propos
ta dos trabalhadores. O segundo
fica ena R$ 660, contra os R$ 616

atuais; o terceiro passa de R$ 647
para R$ 695 e o quarto fica ena R$
730, contra os R$ 679 atuais.

DIVULGAÇÃO

Colombo, que reencaminhou a proposta ao Legislativo, aprovou o acordo.entre empregadores e trabalhadores

o PÃO NOSSO DE (ADA DiA.

Faturamento das padarias cresceu
Apesar do crescimento da pre

ferência brasileira pelos alimentos
industrializados, abrir unaa pani
ficadora ainda parece 'ser una bana

negócio. Segundo uma pesquisa
divulgada pela Associação Brasilei
ra da Indústria da.Panificação, co
nhecida como Abip, o faturamento
do setor da panificação do país au
mentou 13,7% ena 2010, una valor

equivalente a R$ 56,3 bilhões. Ena
2009, o faturamento havia chegado
a R$ 49 bilhões, representando una

crescimento de 12,61% ena compa
ração cana o ano anterior.

Segundo o órgão, a moderni

zação e ampliação das padarias
também teriam influenciado o

crescimento do número de postos
de trabalho na área - só no ano

passado, 50 mil vagas foram aber

tas, o que representa una aumento
de 3,4% ena relação a 2009. Ainda

assina, apenas a metade das vagas
foi preenchida. O motívo seria a

falta de mão de obra qualificada.
Hoje, a panificação é responsável
por 758 mil empregos diretos e 1,8
milhão de empregos indiretos.

Ena2010, o país tinha 63,2mil

padarias, das quais 20% na infor
malidade, Apenas- 5% lideram o

processo de modernízação do
setor, outros 22% são emergen
tes, 27% vivena na estagnação �
25% são conservadoras e têna a

tendência de desaparecer.
Mesmo assina, o número de

clientes aumentou 2,8%. O valor
médio gasto por cliente teve eleva

ção de 10,9% ena201O, contra8,97%
ena 2009. O número também é de
corrente do alto valor dos impostos
cobrados pelo governo, que chegam
a 16% do preço final do pão francês.

�� ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: htlp://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 10/201 O-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alteraçõesposteriores, Frente
ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDI
CAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço nO. 10/2010 - PMS,
Processo de licitação n". 177/2010 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto
da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência
aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos), para ampliação da Escola Municipal Clarice Lange Jacobi,
localizada na Rua Erwino Alberto Winter, Schroeder I, no múnicípio de Schroeder/SC, totali
zando a área de 348,59m2, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.

Empresa vencedora: RAINHA CONSTRUTORA LTDA.
Valor da proposta vencedora: R$ 227.854,37 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos e cinqüen
ta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Schroeder, 02 de fevereiro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacap@schroeder.sc.gov.br .

- site: htlp://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato n", 7/2011-PMS
Processo de licitação nO. 177/2010 - PMS - Modalidade

Tomada de Preços nO. 10/2010 - PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-

09, com paçornuniclpal na Rua Marechal Castelo Branco, n". 3201, no Município de Schro
eder/SC.

Contratada: RAINHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 09.079.981/0001-89,
estabelecida na Rua Caetano Costa, nO 1101, Centro, na cidade de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, CEP: 89460-000.

.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos), para ampliação da Escola Municipal Clarice Lange Jacobi, lo
calizada na Rua Erwino Alberto Winter, Schroeder I, no município de Schroeder/SC, totalizando
a área de 348,59m2, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.
Valor do contrato: R$ 227.854,37 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos e cinqüenta e quatro
reais e trinta e sete centavos).
Data da Assinatura: 02/02/2011 - Vigência: 31/12/2011

-

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Juízo de Direito da laVara Cível da Comarca de Piracicaba - São Paulo. - EDITAL PARA A

CITAçAO do executado PAPEL JARAGUÁ LTDA ME, na pessoa de seu Representante Legal,
expedido nos autos da ação de DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE OBRIGAÇÃO CAM

BIARIA, processo n0451.01.2008.029262-1, ordem na 1729/2008 requerido por DISTRIBUI
DORA SB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com o prazo de 20 (vinte) dias. - O Doutor
EDUARDO VELHO NETO, Juiz de Direito da laVara Cível, desta cidade e Comarca de Pi

racicaba/SP, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, mais especialmente a PAPEL JARAGUA LIDA ME, na pessoa de seu

Representante Legal, que por este Juízo e Cartório do l° Oficio Cível, onde se processam os

autos supramencionados, sendo certo que conforme consta na inicial, e sendo a Requerente
empresa do ramo de produtos alimentícios, teve contra si a emissão de dois títulos, que
foram encaminhados indevidamente para protesto, títulos esses sem origem e que não são
decorrentes de relação mercantil. Constando dos autos que o Requerido encontra-se em

lugar incerto e não sabido é expedido esse edital, para que o Requerido, no prazo de 15

(quinze) dias o qual fluirá a partir da dilação concedida, conteste o pedido, sob pena de
revelia e confissão e de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos narrados na ini

cial, de conformidade com o seguinte despacho: Fls. 115: Defiro, expeça-se edital de citação,
providenciando o autor aminuta do edital. Int. Pira., 13110/2010. (a) Dr. EduardoVelho Neto
Juiz de Direito da 1 a Vara Cível. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e nin

guém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na

forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Píracícaba/Sl; pelo 1 ° Ofício Cível
de Justiça, aos 17 de novembro de 2010.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / l-Vara Cível- Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila
Nova - CEP 89.259-300, Iaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvarl@tjsc.jus.br - Juiz de Direito:

Edenildo da Silva Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Cobrança fi\> 036.07.001021-3
Autor: Banco do Brasil S/A

Réu: Winter Máquinas e Equipamentos Ltda e outros

Citando(a)(s): Winter Máquinas e Equipamentos Ltda, Prefeito José Bauer, 484, Três Rios do Sul -

CEP 89.254-100, Fone (047), Iaraguá do Sul-SC.

Objetivo: CITAçAO. Prazo Fixado para aResposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juí
zo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em)
à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edi
tal. 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, c/c 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(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de junho de 2010.

Edenildo da Silva
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no

.......-r- orkut
.

. • '.

Mais lhe Way
Na semana passada já comentei aqui sobre a inauguração da The

Way (antiga Iump) e hoje trago mais detalhes. A casa é fruto da Fuel

Eventos, parceria doe Thiago e Pépe, que vem sendo sucesso há dois
anos. A promessa é de um club moderno, estiloso e com capacidade
para 1,2 mil pessoas, dividido em camarotes, área vip e pista. A casa

abrirá duas vezes por mês, sendo uma balada-eletrônica com DJs
e festas grandes, como Fuel2 anos, Casarão, Tour Bali Hai, etc .. E a

outra balada será sertaneja, tendo como residentes grandes duplas
do estado como Téo & Edu, Dany & Rafa e algumas das principais
duplas daWoods. No mês de fevereiro o club estreia dia 12 com DJs
Mac Dave, BibbeAndreatta e Top DJ Thiago Mansur, que é residente
do badalado club Pink Elephant (SP). Já no dia 26 haverá mega show
de Téo & Edu. Os ingressos para a inauguração já estão sendo vendi
dos em ritmo acelerado no Mime Reinaldo e Upper Man.

Gustavo Roweder e Giane Gaia curtindo um happy hour

�.
"'R

Marcio Maluta e Juliana Oliveira no movimentado restaurante

Em Pomerode
o Instituto Orbitato esta ofere

cendo duas oficinas para auxiliar o
desenvolvimento do setor têxtil. A

primeira é aOficina deModelagem
para JeansWear que acontece nos

dias 11 e 12 de fevereiro.A outra é a
Oficina de Moulage e Planificação
que está agendada para os dias 21

e 22 de fevereiro. As oficinas tem

carga horária de 16 horas e são di

recionadas a modelistas, estilistas,
estudantes, professores e profissio
nais da área demoda e engenharia
de produtos. Mais informações no
site www.orbitato.com.br ou pelo
telefoné (47) 3395-0447.

,

Casal Diogo e Marcelly Casali destrutando da noite jaraguaense

Clique de Tcharla Volpi e Thiago Ribeiro durante happy hour

--

Contabilidade

�oo
C�

Credib�ldade

Qualidade
hptlf.l!j\Çlj

��

gumz@gumz,com,pr

�$de1978

·4
ZUM SCHLAUCH

Sexta Fuel Country com Nicolas
& Michel, mais DJs convidados.

Ingressos: RS 10 elas e RS 15 eles .:
Cada 5 mulheres que chegarem
juntas ganham um espumante.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Shaw com Allan Diaz (sertanejo

universitário) e mais DJ's
residentes Alan & DJ Alex.

Ingresso para elas grátis até
23h30 (após RS 10) e eles pagam

RS 15 (10 lote). Também é o
último dia para retirada do bônus

para o aniversário da casa que
ocorre no sábado.

MOVING UP (Schroeder)
Pagonejo com Fernando Lima e

PagodePontoCom. Elas entram
free até meia noite. Comprando

o ingresso do Pagonejo
antecipado você ganha o da

Festa do Tesão no dia 5. E mais:
6 mulheres que chegarem juntas

até meia noite ganham um

Martini! Bilheteria antecipada:
inasculino RS 15 e feminino RS

10 nos locais de costume.

LONDON PUS
Shaw com Tribo da Lua, versões
acústicas e elétricas de pop e

"rock nacional e internacional.

logressos na hora a RS 15
masculino e RS 10 feminino ...

LlCORERIA

Happy Hour de
.

encerramento do Femusc.

ESPAÇO DO OCA
Muito rock com a banda Los Kalas
e também Raimundos Cover com
Blackmaill. Início 22h30. Ingressos
no local a RS 5 elas e RS 10 eles.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CarlosHenrique '.

Schl'óeder, escritor .

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA�FEIRA QUA8TA-FEIRA

Até ele voltar
...... s chinelos ficaram estagnados ao lado

da cama. Permanecem à espera de

quem os calçou, ontem, anteontem,
...... na semana passada, no mês anterior.
O tempo passou. Daqui a pouco já pode fazer
tanto tempo que, dia após dia, o próprio co

meçou a perder o real sentido para o qual está
designado.

A camiseta emprestada para dormir con
tinua sobre O'móbile do

quarto e exala o cheiro de

quem a usou ao longo da

quelas noites frias de julho.
As temperaturas ainda são
baixas e os pés estão gela
dos, apesar das meias que
os cobrem. Sentem a falta
do par sempre aquecido.
Congelam igual à' necessidade de calor, à
falta da vivacidade transmitida pelas sema

nas vivenciadas em comum.

A fotografia colore a tela do computador
desde quando os sorrisos foram imortali
zados pelo clicar. Na imagem, o mar azul,
quase verde, transparece a areia branca. Na

.

memória, os olhares se enlaçam, são afáveis
e como não resumi-los como simplesmente
apaixonados?!

Os fios curtos de cabelo se espremem en

tre os azulejos do chão e da parede. A água
que escorre da pele e os encontra no piso'
encurralado pelo box não os levou ao en

contro do ralo. Ainda não.
A toalha ficou no cabide. Molhou, secou,

LANÇAMENTOS

Terceiro Reich
Udo Berger tem a sensação de estar na etapa mais feliz de sua

vida. Ele é campeão da Alemanha em jogos de guerra, tem uma na

morada adorável e um bom emprego. Acontecimentos inesperados
vêm dificultar, o seu projeto, lançando o jovem alemão em uma tor
menta psicológica, até que Udo descobre um parceiro imprevisto.
Nesta combinação de narrativa policial e thriller psicológico, cada
movimento desencadeia novos avanços - e o desfecho, como na

História, está perigosamente em aberto.

Terra Bruta.
o Exército dos Estados Unidos tem de resgatar algumas pessoas

ques estão prisioneiras dos índios comanches. O corrupto oficial Me
Cabe, encarregado de aoompanhar as negociações, tenta tirar pro
veito da situqç�o. Mas vai pagar um alto preço por isso. Baseado no

romance de Wi'l1 Cock. Um clássico do diretor John Ford, cuja vida e

'obra são relatadas nos extras. Para venda e locação.

Essas gatinhas são
filhotes de uma

gata que a Fabiana
recolheu, e estão
para adoção.
Contato pelo

telefone 99739621
ou pelo e-mail

fabianna_garcia@
hotmail.com

CLlC DO LEITOR

Énvie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Banho e tosa com preços especiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Oog I Hospedagem

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

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
· ° Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14hl0, 15h50,
17h30 - todos os dias)

• Incontrolável (Leg) (19hl0, 21hl0 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17h30

- todos os dias)
• As viagens de Gulliver (dub) (19h30, 21h20 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
· ° Turista (Leg) (14h15, 16h45, 19h30,
21h45 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• As aventuras de Sammy (dub) (13h45,
15h45, 17h45 - todos os dias)

• Enrolados (dub) (19h45, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (lh30, 15h30, 17h30,
19h30 - todos os dias)

• As Viagens de Gulliver (Dub) (21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 1
· ° Turista (leg) (14h30, 17h, 19h20, 21h30 -

· todos os dias)
• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40, 15h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (17hl0, 19h10, 21h20-

todos os dias)

encharcou, secou, ensopou, secou, secou,
secou. Ninguém mais a procurou. Não fos
sem os mesmos olhos a verem a todo en

trar e sair do banheiro teria sido esquecida.
Quem sabe jogada imediatamente no cesto

de roupa suja, lavada, guardada no armá
rio do quarto de passar. Usada de novo e de
novo por quaisquer outras peles.

A rosa vermelha está aberta. Ainda. O
ramo de minúsculas flores
brancas que a acompanha
va quase emurcheceu, per
de o verde, de pouco em

pouco amarela. Falta de
alimento não foi. No vaso

há água e ele não é solitário,
recebe olhares de admira-

ção. Boa noite, bom dia: Um

beijo leve nas pétalas macias como se, com

ele, acariciasse a face de quem as trouxe até
os dedos recebedores do presente. Surpresa
de anoitecer.

As mãos procuram companhia. As bo
chechas o arranhar suave da barba por fa
zer. Os braços buscam abraços. Os chinelos,
a camiseta, a fotografia, os fios de cabelo, a
toalha, a rosa. Eles poderiam ficar ali o tem-:

po todo e serem substituídos pela imagem
não estática, pelas meias, pelo pijama em

movimento aqui e acolá dentro de casa. E
vão ficar. .. até ele voltar, daqui a pouco ou

não pouco, vão ficar.

• kellyerdmann@gmail.com

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (13h50, 15h50-
todos os dias)

• Enrolados (dub) (17h40, 19h4Q - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Caça as Bruxas (Leg) (14h20, 16h40, 19h30,
22h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - ° Filme (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h

- todos os dias)
• Além da vida (Leg) (21h40 - todos os dias)

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

• As Viagens de Gulliver (Dub) (17h50 - todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg)
(21h50 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (Dub)
(13h20, 15h20 - todos os dias)

• Além da vida (Leg)
(17h20, 19h45, 22hl0 - todos os dias)

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

• De pernas pro ar (20h, 22h - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
A ventania na cidade diminui. Ajuricaba e Ari

ligam para Virgínia E( querem saber sobre o que Que
rêncio está conversando. Teixeira conta a Arminda

que a decisão de fechar o resort foi dada e exige
que ela faça algo a respeito, Flores comemora a

decisão do juiz com Sereno. Tito se declara para
Filó. Karina confirma com Zuleide o plano de en

viar as fotos para Filomena, Tito e Filó se beijam,
Rosa chama Sergio para dançar, Iara bate na por
ta de Filomena e Tito. Eles dizem através da porta
que Iara pode ir porque eles vão ficar em casa, Tito

deita Filomena na cama e a beija,

ARAGUAIA
Estela afirma a Manuela que todos os seus fi

lhos com Sola no serão amaldiçoados. Vitor pressio
na Amélia a se separar de Max, Aspásia e Lurdinha
descobrem o verdadeiro nome de Caroço, Amélia se

transtorna ao descobrir que Max mandou tirar o

telefone de seu quarto, Janaína fica furiosa ao ver

Marly com a camiseta da operadora de Fred, Ma
nuela afirma a Solano que ficará com ele mesmo

não podendo ter filhos, Mariquita aconselha Sola
no a sair do Araguaia. Mariquita pede para Genão
levá-Ia à fazenda de Max, Max exige que Amélia
atenda o telefonema de Vitor na sua frente.

TI-TI-TI

Fátima revela que foi ameaçada por Luisa e

Bruna fica perplexa. Julinho conversa com Eduar

do sobre Thales, Jacques conta para Clotilde que

Jaqueline o expulsou do ateliê, Suzana procura Ari
clenes para fazer uma matéria sobre os vestidos de

Valentim, mas desanima ao vê-lo com Marta, Sté

fany combina o sequestro de Desirée com Biscoito e

prepara uma armadilha para Armandinho. Gustavo
fica revoltado com Luísa e ameaça pedir a guarda
90 neto quando ele nascer, Ângelo vê Armandinho
com Biscoito e desconfia, Armandinho se disfarça
de entregador e consegue deter Desirée.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo afirma a Júlio que conseguiu o dinheiro para

cobrir o rombo da empresa, Marina diz a Raul que
voltará para o Rio de Janeiro, mas não pretende de
sistir de Pedro. Eunice_acusa Raul pelo roubo dos

presentes, Todos ficam surpresos quando Chagas
conta que carregadores levaram os presentes, Raul
não encontra a chave do apartamento de Pedro e

desconfia ao lembrar de téo. Neném insinua chan

tagear Léo pelo assalto. Cecilia entra em pânico
quando ouve Júlio e Eunice falando sobre o assal
to que ocorreu no apartamento de tuciana, Natalie

beija André no momento em que Carol chega à boate,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Estará consciente das suas res

ponsabilidades e vai transmitir

segurança. Trabalho em equipe
será recompensado. O romance ganha
maturidade e sintonia. Valorize seu caris

ma e sua simpatia nos contatos em geral.

Seu senso de responsabilidade
estará no comando. Disciplina
e organização serão seus trun

f o s no trabalho. É hora de lutar pelo que

quer. No amor, terá muita motivação para

ajudar. Ser útil vai fazer você feliz.

GÊMEOS
II I� I A Lua convida você a se dedicar

��, aos seus ideais. Pode conhecer al

guém mais experiente e embarcar

em um envolvimento que mudará seu modo

de enxergar o amor. Encontre outras motiva

ções e ampliará sua satisfação interior.

No serviço, concentre-se em

suas funções. Parentes mais ve

lhos ajudarão a resolver pendên
cias em geral. A dois, mais cumplicidade.
Paquera sedutora. Aproveite o dia, dará
conta até de tarefas complexas.

Se cada um assumir sua respon
sabilidade, tudo vai fluir bem.

Vai se voltar para os interesses

da pessoa amada e saberá agradá
Ia. Compromisso firme favorecido. Alie-se

a quem tenha objetivos semelhantes aos

seus.

No setor profissional, com óti
mas ideias, disciplina e espírito
prático, vai tornar um projeto vi-

ável. Lute por seu sonho de amor.

Dia indicado para pensar em alternativas

de aumentar seus lucros.

LIBRA

A sorte vai estacionar em seu

Horóscopo e todos os seus seto

res serão beneficiados. Ótimos
momentos com a turma de casa. O

trabalho deve correr como espera. Astral

feliz no romance. Chance de ganhar uma
graninha extra.

ESCORPIÃO
Fatos do passado podem inftuen

ciar seu modo de agir. Inspire-se
nas experiências boas e pegue

firme em suas atividades. Vida fa
miliar e amorosa em destaque. Esqueça as

lembranças ruins e o saldo será positivo.

I

SAGITÁRIO
Canalize suas energias para os

estudos e terá bons resultados.

Amplie seus conhecimentos e vai
expandir seus horizontes. À noite,

estar com quem ama será sua prioridade.
Não tenha pressa, pense antes de falar.

CAPRICÓRNIO
Seja uma pessoa mais positiva.
Saturno avisa que é hora de lu-

tar por suas ambições. Cenário

favorável para as suas finanças. A paixão
conta com boas energias. Com determi

nação, a grana virá.

Há uma forte concentração pla
netária em seu signo, sinal de
que não vai faltar proteção em

sua vida. Paixão gloriosa. Curta

tudo que tem direito e seja feliz. É hora de

mudar o que tiver vontade em seu mundo.

Sua intuição estará ainda mais

apurada neste dia. Guie-se pelo
seu sexto sentido e terá revela-

ções surpreendentes para a sua

vida e o seu coração. Convívio com pes
soas experientes tende a trazer lições
importantes.
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Ex-baterista processa
Ivete Sangalo

o ex-baterista da cantora, Antônio da Silva, demi
tido em março de 2010, após 14 anos trabalhando

para Ivete, está processando a produtora da cantora,
a Caco da Telha, por questões trabalhistas. O baterista

diz ter sido insultado e agredido pelos advogados da

rainha do Axé. O caso é um problema grave para Ivete,
acusada de declarar salários maiores que o real dos

músicos, para pagar menos impostos, e que está sob

investigação da Receita Federal.

Sandler tem estrela
na calçada da fama

O comediante americano Adam Sandler, '

de "Como se fosse a primeira vez" e "Zohan",
foi homenageado com uma estrela na Calça-

I da da Fama, em Hollywood, nesta terça-feira.
Participaram da cerimônia a/esposa do ator,
Jackie, e as filhas, Sunny Madeline e Sadie
Madison. Apesar da homenagem, Sandler

, continua mal visto pela I,crítica, e � um dos
•

J ::,' i." 'I!
'," ,: __ .....

'

'. , �J,'lj· ','

atores menos Iucratívos de Piollyw6od.
I

Maconha é cortada de
filme de Miley Cyrus
Os produtores do filme "Lol: Laughing Out Loud" cor

taram fora cenas onde a personagem da cantora e atriz

Miley Cyrus fuma maconha. Na trama, a atriz interpre
ta uma menina problemática, filha da personagem de

Demi Moore. Os produtores não querem se envolver

com o recente escândalo envolvendo Miley, fotografa
da fumando sálvia em dezembro do ano passado.

DIVIRTA-SE

Visita à Delegacia
A professora da primeira série levou sua turma

para a delegacia, para que eles soubessem um

pouco do trabalho dos policiais.
Joãozinho viu cartazes com a foto dos bandidos
mais procurados. Ficou olhando por alguns segun
dos até que apontou para um deles e perguntou:
- Esse bandido é perigoso?
- É sim! - respondeu o policial - Os investigadores
estão procurando por ele há-mais de oito meses!
- Como vocês são burros! - disse o garoto,
- Er, desculpe - disse o oficial, embaraçado - O

que você disse, rapaz?
- Que vocês são burros ... Poxa ... Por que não pren
deram o ladrão quando tiraram essa foto dele?

"Eu era
maloqueira"
conta atriz

Em entrevista a revista "criati

va", a atriz Fernanda Paes Leme

contou que antes de atuar, não era
vaidosa. ""Era maloqueira. Não
lavava o cabelo, andava de gorro
e calça larga." disse. A atriz de In

sensato Coração, que está solteira
há um ano, .contou também que
não é ciumenta e que gosta de

futebol. Para o carnaval, vai fazer
parte do desfile da Salgueiro, que
é "mais a sua cara".

Christina Aguilera
elOgia brasileiras no SPFW

Lançando sua própria linha de roupas nesta terça-feira, no São Paulo Fashion

Week, a cantora e atriz Christina Aguilera foi só elogios: disse que as mulheres

brasileiras eram "perfeitas" para suas roupas, se comoveu com a hospitalidade,
lamentou não ter tido tempo para conhecer melhor São Paulo, que achou "de

tirar o fôlego", e está considerando trazer a turnê para o Brasil, depois da "recep
ção calorosa" que recebeu.

Kristen Stewart
pode viver lois lane

Depois de ser cotada para Branca de Neve,
a estrela da saga Crepúsculo, Kirsten Stewart,
está cotada para o papel do interesse românti
co do super-homem, a repórter Lois Lane. De

acordo com o site EntertainmentWise, Stewart
está disputando o papel com as atrizes Natalie

p'ortman e Anne Hathaway. A produção, dirigida
por Zack Snyder, conta com o inglês Henry Ca
viII no papel principal.

SUDOKU

SOBREO JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. 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.

Carin I. Stern

Carlos F. Priebe

Daniel V. Kruger
birê�ti Rrueger !',

Edemir B. Petry
Eduardo Fug�1

, Estela C. B. Pereíra
GersonSchmitz .

Ivonete E. Ristan

Lucas M. Weber

Roberto G. Buzzarello

-Ronaldo petry
I

'
.

Sandro R. Alvize
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Tempos modernos

meus leitores, já se foi aquela época em que o celular só aju
dava- a encontrar a esposa e o marido "desaparecido". O Mó
bile Commerce representa 2% do varejo americano, mas pelo

..._ menos 20% das compras são influenciadas pelas informações
obtidas pelo celular. Não é por nada que os modelos mais tecnologi
camente corretos estão vendendo feito água no deserto. Orladinho
Stolco e FlavinhoVieira que o digam.

,

4

Márcia Alberton emoldurada pelos Senadores Paulo Bap,er e
' í

,

Aécio Neves, terça-feira, na (!osse no.Planalto, em Brasíl'iâ
'

I,
! NAS RODAS

•A temporada de festas em
BarraVelha vai terminar em

grande estilo para Pâmela Soares,
no final de semana. Ela recebe
em sua casa de praia o coro de

parabéns com um big frege,
cheio de gente dourada pelo sol,
astral dos melhores e o melhor de
fevereiro em todos os sentidos.

\
11

• Agora que voltou a

fotografar com força total, dos
equipamentos de Maurício
Hermann só faltam saírem
faíscas. Na coluna de hoje, a
gente publica um clic dele.

Qualquer contato só pelo site
www.moagoncalves.com.br.
• O aniversariante destaque
de hoje é o garoto sangue bom
Peterson Luís Maba, que vai
comemorar a data intensamente
com seus respectivos amigos e

familiares. Parabéns, amigo, e
que Deus abençoe você!

I

I

Dica de quinta
Curtir a Choperia Bier Haus.
Todos os dias uma novidade.

"Destaque
Uma gata que anda arra

sando corações por onde pas
sa, com sua beleza e simpatia
sempre em alta, é a amigaVi
vian Michalak. Sempre é des

taque nas melhores baladas
da urbe sorriso.

Fofocódromo
As comadres de plantão, que

adoram freqüentar um salão de
beleza, não falam em outra coi
sa. Dizem que a turma mais que
descolada e baladeiras de hoje
está cada vez mais soltinha e não

respeita nem as pivetadas. Inclu
sive temmuitasmoças dando em
cima e pegando garotos até mes
mo menores de idade. Será que
é por que elas não têm nada na

\

cabeça, aí procuram alguém do
nível, ao menos, próximo aos de
las? Pedofilia é crime!

ímã
Que o Tiririca ganhou uma

cadeira na Câmara Federal,
como o deputado mais votado
do país, todo mundo sabe, mas

isso é apenas um detalhe. O pa-
.
lhaço chamou a atenção de to

,

dos os holofotes na sua posse,
terça - feira, em Brasília, deixan
do no chinelo nomes e renomes

do cenário político- brasileiro.
JailsonAngeli, repórter e comu
nicador da 105 FM, que cobriu
o evento ficou de cara com tan -

'

to assédio. Por favor, meu Ice
Nitrix geladinho?

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante Arweg. Um
dos melhores emais variados bu
ffets de toda a região. Aberto de

terça a domingo.

Macarronada beneficente
No próximo' dia quatro de abril, numa promoção da revista Nossa

e site www.moagoncalves.com.br. com o apoio de O Correio do Povo,
acontece no ParqueMunicipal de Eventos a 3°Macarronada Beneficen
te do Moa. Esse ano, a entidade escolhida foi a CVV - Centro deValoriza

ção aVida.Atrações confirmadas: Detonaaxé, o grupo de dançaDois Prá
Lá, Dois Pra Cá e o bom pagode do Grupo Levando um Lero.

"

• Pensando hem ... ti Kécip
com aquéla oatriguiooa

, saliente...eusou,muito mais
o Betn Fiscal.

, .
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FUTSAl AMADOR

Tradição e promessa debons jogos.
.

.

Torneio deVerão tem inscrições até o dia 16 e está previsto para iniciar no dia 25 de fevereiro

SCHROEDER

Um dos eventos mais
tradicionais do calendário
do futsal amador da
região iniciou as

inscrições essa semana.

s equipes que receberam a

carta/convite da diretoria
-- de esportes devem efeti

ar a participação 18a Tor

neio deVerão - Aberto de Futsal de
Schroeder - até o dia 16. Até agora o
atual campeão Loes, de Blumenau,
Força Jovem, de Schroeder, Noite
a Fora, Ex-Astros, Caiapós e Bau

mann sinalizaram que vão disputar
o torneio. O campeonato está pre
visto para começar no dia 25.

"Éum evento que abre nosso ca
lendário municipal, sendo o .maior

em termos de movimentação de
clube e de pessoas.A intenção é que
o Aberto de Verão cresça cada vez

mais e se firme como importante
torneio do calendário oficial do fut-

sal amador catarinense", comentou
a assessora de esportes, EditeHang.

A competição contará com 16

equipes que serão divididas em

quatro chaves de quatro. As duas
melhores de cada grupo passam

para a próxima fase e os vence

dores dos confrontos da segunda
fase passam para a semifinal e fi

nal' que serão em partida única,
todas realizadas no ginásio Alfre

do Pasold. Os jogos acontecem de

terça a sexta-feira, a partir das 19h.
.

Cada equipe poderá inscrever

15 pessoas, sendo que 12 jogadores
e três da comissão técnica. Serão

liberados cinco atletas federados

para cada agremiação. Porém, um
obrigatoriamente deve ser o goleiro.
A taxa de inscrição é de R$ 500 e o

congresso técnico acontece no dia
17 de fevereiro.Apremiação será de
R$ 3mil para o campeão, R$ 1,5mil

para o vice, R$ 800 para o terceiro

colocado e R$ 400 para o quarto.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

toes, de Blumenau, bateu o Posto CidadeITio Patinhas na final e foi o campeão do Aberto no ano passado

COMPETiÇÕES
Torneios abrem
inscricões em"

.2

Guaramirim
A secretaria de Esportes e

Lazer de Guaramirim abriu ins

crições para cinco torneios es

portivos organizados pelo órgão.
Trata-se dos campeonatos muni

cipais de futebol, futebol de areia,
futsal, vôlei e bocha. O Campeo
nato Municipal de Futebol Var
zeano 2011 (P e 2a Divisão) terá

inscrições até segunda-feira, 7.

Varzeano de Futebol de
Guaramirim terá

inscrições até a próxima
segunda-feira, 7.

A bocha em duplas recebe ins

crições até quinta-feira, 10. Os
interessados no vôlei de areia em

, duplas, feminino e masculino e o

, futebol de areia feminino podem
entrar em contato com a secreta

ria de Esportes até sexta-feira, 11.
Já as inscrições para o Campe

onato de Futebol Sênior (acima de
35 anos) são até o dia 15 de feverei
ro. Vale lembrar que podem par
ticipar atletas que nasceram, resi
dem ou trabalham nomunicípio.

FUTSAl

liga Futsal tem
novo regulamento
e 24 times em 2011

Em recente reunião, dirigen
tes da CBFS e representantes
dos clubes definiram que a par
tir desta temporada a Liga pas
sará de 21 para 24 clubes. Com
o aumento foi definida a nova

fórmula de disputa. Na primeira
fase jogam todos contia todos
em turno único e os 16 melhores
colocados avançarão.

Os classificados serão dividi
dos em quatro grupos com qua
tro equipes cada e jogam entre

si, em turno e returno, com 'Os
dois melhores passando para as

quartas-de-final. A partir desta

fase, o campeonato passa a ter

jogos eliminatórios (ida e volta),
até a definição do campeão, em
novembro.

Em relação à temporada pas
sada, serão sete novos clubes:
Santos (SP), Suzano/Penalty
(SP), IACC/Águia Seguros/Uni
med (SC), Peixe/Mazza (DF),
Mato Grosso (MT), São José Fut
sal (SP) e Colégio Londrinense

(PR). A Liga Futsal deve começar
no dia 14 de março.
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Sonho acaba antes da hora
Corinthians perde para o Tolima e é eliminado da Libertadores

DA REDAÇÃO

o Corinthians foi à Colômbia
na esperança de se
reencontrar, mas voltou
com um fiasco histórico.

�-om a derrota desta quar
ta - feira, por 2xO para o

pouco expressivo Depor
.._ tes Tolima, o clube se tor

nou o primeiro 'do País a cair na

pré-Libertadores. O ano de 2011
mal começou e, para o torcedor

corintiano, o clima é de fim de
festa. Até dezembro, terá de se

conformar em disputar apenas
o Paulista e o Brasileiro. Ronaldo
e Tite devem ser os mais visados

pela torcida, que de novo viu
morrer precocemente o sonho
de conquistar a Libertadores,
desta vez antesmesmo de iniciar.

Aos 20 do segundo tempo
começou o pesadelo corintia
no: Murillo encontrou Santoya
sozinho e o atacante chutou
sem chances para Júlio César.
Tite reagiu rápido. Colocou Da
nilo e Luis Ramirez no lugar de
Dentinho e Paulinho. Em seu

primeiro toque na bola, Ranii
rez, deu cotovelada em Chará e

'

levou vermelho. Aos 32, Murillo
recebeu nas costas de Fábio
Santos e .cruzou para Medina,
sozinho.ampliar de cabeça.

Já o Grêmio venceu o Liver

pool, do Uruguai, por 3xI, e ga
rantiu a sua classificação para
a fase de grupos. Os visitantes

chegaram a assustar os tricolores
abrindo o placar aos 34 minutos,

.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Apesar de não fazer gols, Ronaldinho considerou a noite de ontem uma das mais emocionantes de sua vida

com gol de Alfaro. A resposta do
Grêmio foi rápida. Aos 38, Fábio
Rochemback cobrou falta lan

çando a bola na área, ondeAndré
Lima empatou de cabeça. Aos 12,
Fábio Rochemback avançou da
intermediária até a área adver
sária, onde entregou a bola para
Vinícius Pacheco marcar o gol
da virada. Aos 28 minutos, Viní
cius Pacheco acertou um chute
de fora da área e ampliou. Com a

classificação assegurada, o Grê
mio tratou de controlar o jogo
até o final.

? Fia vence na estreia de Gaúcho
Não houve espetáculo do

e�treante da noite, mata vi
',8

VASCO BUSCA REAÇÃO NO CARIOCA COM O COMANDO DE RICARDOGOMES

Rivaldo quer jogar 90 minutos
Dos jogos que complementam

a rodada dos Campeonatos Esta
duais o destaque é a estreia do ve
terano Rivaldo, no São Paulo. Ape
sar dos 38 anos, omeia está ansioso
e pronto para iniciar sua trajetória
no São Paulo. Ele avisa: se depen
der dele, atuará os 90 minutos do

jogo contra a Linense, às I,9h30.
No Rio de Janeiro, o destaque

para outra estreia: a de Ricardo
Gomes, que chegou ontem e já
terá muito trabalho pela frente.
A reação Cruzmaltina promete
ser iniciada hoje, às 19h30, con
tra o Volta Redonda. Gomes vai

substituir Paulo' César Gusmão,
demitido após perder as três pri
meiras partidas do Carioca.

Ainda no Rio, o Fluminense

pretende decretar a classificação
para as semifinais diante doDuque
de Caxias, às 19h30. A expectativa é

que omeiaConcavolte a ser titular.

Porém, Muricy Ramalho não con- ,

firma o retomo definitivo. O argen
tino entrou no segundo tempo na

partida contra a Cabofriense, no
fim de semana. No começo do ano
o jogador realizouuma artroscopia
no joelho esquerdo.

. Com a proximidade da estreia
na Libertadores da América, o In
ternacional volta a escalar o time
titularno Gauchão, às 19h30, contra
o Juventude. O Intermostrará a cara
na nova temporada e o primeiro
time de 2011 deverá ser com Lauro,
Nei, Sorondo, Índio e Kleber;Wilson
Matias, Guifíazu, Tinga,Andrezinho
eD'Alessandro; LeandroDamião.

DIVU LGAÇÃO/VIPCOMM

Inter volta a escalar equipe titular

JOGOS PELO MUNDO

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 6a RODADA
ONTEM
Criciúma 2xO Metropolitano
Chapecoense 3x3 Figueirense
Brusque 2xO Imbituba
Concórdia 1xl Marcilio Dias
Avaí2xl Joinville

CLASSIFICAÇÃO: Figueirense 12,
Criciúma 11, Chapecoense 11, Joinville
9, Brusque 8, Metropolitano 8, Marcílio
Dias 7, Imbituba 6, Avaí4 e Concórdia 4.

• CAMPÉONATO CARIOCA
• 5a RODADA
ONTEM
Boavista-RJ Oxl Resende .

América-RJ 3xl Americano-RJ
Madureira 2xl Cabofriense
Olaria 1xl Macaé

Bangu 1xl Botafogo
Flamengo 1x0 Nova Iguaçu
HOJE
19h30 - Vasco x Volta Redonda

,

19h30 - Fluminense x Duque de Caxias

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Flamengo
15, Resende 13, Boavista 10, Nova
Iguaçu 8, América-RJ 4, Americano-RJ 2,
Volta Redonda 1 e Vasco O. GRUPO B:

Botafogo 13, Fluminense 12, Bangu 8,
Olaria 7, Macaé 5, Duque de Caxias 4,
Madureira 4 e Cabofriense O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 6a RODADA
ONTEM
Caxias 3xO Inter-SM

Ypiranga-RS 5x3 Cruzeiro-RS
Novo Hamburgo 2xO Santa Cruz-RS

Lajeadense 4xO Porto Alegre
HOJE
18h - São José-RS x Veranópolis
19h30 -Internacional x Juventude
20h - Universidade x Pelotas

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Caxias

13, Lajeadense 11, Ypiranga-RS 11,
Internacional 9, Novo Hamburgo 9,
Universidade 7, São Luiz 4 e São José
RS 4. GRUPO B: Juventude 12, Grêmio
11, Veranópolis 7, Pelotas 5, Santa
Cruz-RS 5, Cruzeiro-Rs 4, Porto Alegre 4
e Inter-SM 2.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 6a RODADA
ONTEM
Corinthians-PR 1x0 Arapongas
Paraná Clube 1xl Paranavaí
Cianorte 2xO Rio Branco-PR
Roma-PR OxO Operário
Cascavel 2><0 AtJético-PR
HOJE
19h30 - Coritiba x Iraty

CLASSIFICAÇÃO: Cianorte 15,
Corinthians-PR 12, Coritiba 11, Iraty 10,
Operário 10, Atlético-PR 9, Roma-PR 8,
Paranavaí7, Arapongas 7, Rio Branco
PR 4, Cascavel 4 e Paraná 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
.

• 6a RODADA
ONTEM
Oeste 1x0 Botafogo-SP
Paulista OxO Noroeste
Ponte Preta 2x2 Santos

Portuguesa 1x0 Americana

Mogi Mirim 1xl Santo André
Mirassol Oxl Palmeiras
HOJE
19h30 - São Paulo x Linense
19h30 - Bragantino x São Bernardo
21h - São Caetano x Prudente

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 16, Santos
14, Americana 12, Mirassol 10, São
Paulo 9, Oeste 9, Portuguesa 9, Ponte
Preta 8, Paulista 8, Mogi Mirim 7,
Corinthians 6, Bragantino 6, Ituano
5, São Bernardo 5, Linense 5, Santo
André 5, Noroeste 5, Botafogo-SP 4, São
Caetano 2 e Prudente 1.

• PRÉ-LIBERTADORES
ONTEM
Tolima 2xO Corinthians
Grêmio 3xl Liverpool
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Fugitivobate em
posteede

, •

Imuro
Acusado de roubo fugiu após acidente na BerthaWeege
JARAGUÁ DO SUL

..... acusado, que estava com

um Honda Civic roubado
em Florianópolis na ma

..... drugada de ontem, bateu
contra o poste e no muro de uma
casa ao avistar uma viatura da

.

Polícia Militar nas proximidades.
Depois do acidente, que acon

teceu por volta das l1h30, ele se

embrenhou em um matagal e

não havia sido localizado até o

fechamento desta edição.
De acordo com a PM, o auto

móvel estava estacionado na rua
.

Abramo Pradi, na Barra do Rio

Cerro, e havia chamando a aten

ção dos moradores, que aciona

ram a polícia. Ao chegarem no lo

cal, os policiais perceberam que
o carro não estava mais lá, mas a

viatura continuou monitorando
as imediações e acabou cruzan

do com o suspeito no momento

em que ele seguia em direção ao

Centro.
Percebendo que os PMs fa

ziam o retorno para abordá-lo, o
acusado fugiu em alta velocidade "Ouvi um estouro e vi ele fugindo", diz Doriléia, que teve a casa atingida

Na tentativa de fugir
da polícia, um suspeito
de assalto causou um

grande prejuízo na

rua Bertha Weege.

e, poucos metros depois, acabou
perdendo o controle do veículo

e se chocando contra o poste e o

muro da casa na Bertha Weege.
Antes mesmo de \ a viatura che

gar, ele conseguiu sair do carro,

pular uma parte da cerca que foi
destruída e se esconder no mato.

Proprietária da residência atin
gida, a agricultora Doriléia Ham

burg disse que viu o suspeito sair

do carro e pular uma cerca para
escapar dos policiais. "Ele devia
estar a uns 180 km/h, só ouvi o es

touro e em seguida vi ele fugindo,
mas não sabia o que estava acon-

tecendo", relatou. Segundo ela, o
homem não estava machucado e

demonstrou agilidade na fuga.
"Minha neta estava andan

do de bicicleta na calçada e fa
zia cinco minutos que ela tinha
entrado em casa. Se o acidente
tivesse acontecido um pouco an

tes, poderia ter ocorrido uma tra
gédia'" disse Doriléia, que conta
bilizava os prejuízos na tarde de
ontem. Denúncias sobre o sus

peito podem ser feitas pelo 190 .

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

MENINA ESTAVA BEBENDO COM DOIS MAIORES DE IDADE EM MATAGAL

Polícia apura se jovem foi abusada
o delegado Marco Aurélio

Marcucci investiga se uma ado
lescente de 16 anos foi abusada
sexualmente por dois jovens de
19 e 21 anos. Segundo Marcucci,
amenina foi encontrada bebendo
no meio de um matagal com dois

amigos por volta das 5h de ontem.
De acordo com Marcucci, os

dois jovens permanecerão detidos
até sair o resultado do exame de

conjunção carnal realizado pelo
!ML (Instituto Médico Legal), o

que não havia acontecido até o fe

chamento desta edição. Conforme
o delegado, os rapazes prestaram
depoimento de manhã e negaram
ter feito sexo com a menina. Eles
também disseram que são amigos

da garota e tinham se encontrado

para beber juntos. Já amenina seria
ouvida no decorrer da tarde porque
apresentava sinais de embriaguez.

Depois de ser recolhida, a

jovem foi levada pelo Conselho
Tutelar ao Hospital Jaraguá para
fazer alguns exames. O delegado
criticou o fato de ela não ter pas
sado por avaliação ginecológica
na Instituição. "Não achei certo
ela ter de esperar até a tarde (de
ontem) para ser examinada no

IML. Vou mandar ofício para o

diretor do hospital questionando
os motivos", afirmou.

O diretor administrativo do

Hospital Jaraguá, Jeferson Go

mes, disse que foi informado

pelo chefe da equipe de gineco
logia que o exame não aconteceu

porque o CRM (Conselho Regio
nal de Medicina) orienta que o

atendimento a vítimas suspeitas
de abuso sexual não sejam reali

zados sem a avaliação prévia do

perito do IML. Isso porque, com
a intervenção médica, poderia
ocorrer a remoção de evidências

importantes para o inquérito.
Segundo Gomes, o departa

mento jurídico do hospital está

apurando quais as normas previs
tas pela legislação médica para a

realizaçâo de exames em vítimas

suspeitas de crimes sexuais, com o

objetivo de padronizar os atendi
mentos a esse tipo de caso.

EDITAL 02/2010 DE SELEÇÃO DE PROJETOS
PROJETOS 2011

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, através do Fundo Municipal
de Cultura, nos termos da Lei 4845/2007, de 14 de dezembro de 2007 com a finalidade de canalizar recursos,

financiar total ou parcialmente projetos, programas, espetáculos e serviços, considerando que:
.

a) a competência de aprovação para financiamento e apoio a Projetos Culturais é do Conselho Municipal de
Cultura juntamente com a Comissão de Análise;
b) tal competência é estabelecida pela definição de regras e normas através de Edital que regulamente a con

cessão de recursos financeiros para financiar total ou parcialmente projetos, programas, espetáculos e serviços
de que trata a referida Lei;
c) a concessão prevista neste Edital contará com recursos do Fundo Municipal de Cultura;

RESOLVEM tornar público o presente Edital para recepção de Projetos Culturais no âmbito do Município de Ja

raguá do Sul, no sentido de concorrerem a financiamento do Fundo Municipal de Cultura de propostas culturais

a serem efetivadas no período de maio a dezembro de 2011.

PERíODO DE INSCRiÇÃO DE PROJETOS: 17 de janeiro a 03 de março de 2011, exceto aos sábados, domin

gos e feriados, no horário das 8h às 16h, no setor de protocolo da RMJS, à Rua Walter Marquardt, 1111-Barra
do Rio Molha,em Jaraguá do Sul, Estado do Santa Catarina.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Av. Getúlio
Vargas 405, Centro, municipio de Jaraguá do Sul-SC ou no site hUp:/Icultura.jaraguadosuLcom.br

Jaraguá do Sul, SC, 03 de fevereiro de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

NOTA DE FALECIMENTO

PEDRO'
SCHMITZ
faleceu as 14:00 hs.,
Com idade de 87 anos,
deixando enlutados a

esposa, 1 filho, 3 filhas, 3
genros, 1 nora, 10 netos,
6 bisnetas, e demais
parentes e amigos,
o sepultamento sera

realizado dia 03/02/2011
as 10:30 hs., Saindo o

feretro da capela mortuaria

maria leier, seguindo
após para o cemitério

municipal do centro.

Segurança 19

ANALISTA DE CUSTOS

Desejável curso superior
completo ou cursando.
Vivência na área de custos e

formação de preço de venda.

Salário negociável de acordo
com experiência
Benefícios:
Convênio médico e odontológico
Bolsa de estudo
Ótimo ambiente de trabalho

ASSISTENTE TÉCNICO
Desejável curso técnico
na área mecânica.
Disponibilidade para viagens.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c (J di tigc' �95 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência

ao responsável. segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou

oferecer por escrito os motivos da sua r�cusa, dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 169042/2011 Sacado: DCHANSTER MAlKON ARAUJO MAIA Endereço: RODOLFO KROEGER 01
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251·970 Credor: CENTRO FORM COND LES LTDA EPP Portador: - Espécie: DMI
N° Titulo: 27586 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 247,00 - Vencimento: 20/12/2010

Apontamento: 168647/2011 Sacado: FABIANO ALVES Endereço: RUA PAULO LEONE, 244 - Iaraguã do Sul-SC
. CEP: 89253·790 Credor: MECANICA CENTER CAR MJ LTDA ME Portador: - Espécie: DMI . N° Titulo: 00419 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 294,66 - Vencimento: 16/01/2011

Apontamento: 169041/2011 Sacado: JANRlHE CLEBER CORDEIRO Endereço: ADOLPHO AUG. ZIEMAN 342

CASA - laraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Credor: UNIAO DE BANCOS BASILEIROS SoA. Portador: CENTRO

DE FORMACAO DE CONDUTOR Espécie: DMI - N° Titulo: 22835 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 152,00
. Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 168851/2011 Sacado: JHONY RAMIREZ GOULART - ME Endereço: RUA FRANCISCO I-IRUS·

CHKA 1200 - JARAGTTA DO SUL-SC - CEP: 89253-600 Credor: ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA Portador: -

Espécie: DMI· N° Titulo: 0006453/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 326,00 - Vencimento: 07/0112011

Apontamento: 168832/2011 Sacado: KIRCHNER REFEICOES LTDA ME Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK

220 - NOVA BRASILIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252·220 Credor: ADIR HINGHAUS E CIA LTDA ME Portador:
- Espécie: DMl - N° Titulo: X00947 A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 436,24 - Vencimento: 15/01/2011

Apontarnento: 169090/2011 Sacado: LOJA DAS CORTINAS LUZIA LTDA EPP Endereço: RUA pOMINGOS SAN

SON 420 SL 05 - JARAGUA DO SUL-SC . CEP: 89256-180 Credor: TUTELLA SERVICOS EMPRESARWS E CO

BRANCA Portador: NELLA IND. TEXTIL LTDA. Espécie: DMI - N° Titulo: 481744011 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 1.052,00 - Vencimento: 15/0112011

Apontamento: 169044/2011 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD Endereço: LEOPOLDO I-IANNKE 230-

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 94536· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 519,85 - Vencimento: 12/01/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de

03/02/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 03 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 7
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Caraguá Auto Elite
Suo escolho perfeito

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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Cuidados com a pele no verão! Comece o ano novo

em forma e com a

cor do verão!
o uso do filtro solar é essencial, pois protegem a

pele contra os efeitos nocivos do sol, os quais se

expressam,. a curto prazo, pelo desenvolvimento de

eritema (vermelhidão) e, a longo prazo, por
fotoenvelhecimento e até câncer de pele. Lembrando
que todos os filtros sorei': .: :�vem ser reaplícados após
duas horas de expc .contínua ao sol, após
m_ergulhos, exercícios físicos e transpiração excessiva.

A exposição à luz solar começa na infância e parece
ser o maior fator de risco para o desenvolvimento do

câncer de pele. Cerca de 80% da exposição solar de
toda nossa vida ocorre nos 18 primeiros anos. Como os

efeitos nocivos das radiações solares são cumulativas,
ou seja vão se acumulando durante estes anos,
recomenda-se a utilização de filtros solares

diariamente, desde a infância. Porém. o uso de

protetores solares em crianças exige consideração
especial. Nãoé recomendo o uso de protetores solares
em crianças com menos de seis meses de idade. Após
completar os seis meses já é recomendado o uso de

filtro solar específicos.
O uso de hidratante também se faz necessário

nesta época do ano, principalmente após se expor ao

sol. E o uso de um esfoliante semanalmente ou a cada
15 dias, a fim de estimular a renovação celular. Quando
a gente esfolia a pele retiramos a camada de células

mortas da superfície, expondo as células mais novas

que são mais saudáveis, jovens e brilhante. É
provavelmente a maneira mais rápida de dar à pele
uma aparência mais fresca e uma sensação mais lisa.

Cuide-se! Fale com seu dermatologista ou

farmacêutico sobre os produtos mais indicados para
seu tipo de pele.

APROVEITE O VERÃO!
A EKILíBRIO TRAZ FÓRMULAS EXCLUSIVAS PARA

VOCÊ APROVEITAR O MELHOR DESTA ESTAÇÃO!

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO
Com extratos de Centella e Ginkgo, aumenta a circulação perifé
rica. Usado para redução de gordura localizada e celulite.

ISO SLlM COMPLEX
Indicado para melhorar o aspecto da celulite,' bem como a

firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na redução de

medidas em áreas de maior concentração de gordura. Iso Slim
contém:
Genisteína: Extraída da soja, inibe a conversão de açúcar e

acetato em lipídeos. Acelera a quebra de gordura nos adipócitos.
Estimulando a síntese de colágeno e elastina na pele.
Cafeína: Aumenta a quebra de gordura.
Carnitina: Inibidor indireto da lipogênese, uma vez que impede
que os ácidos graxos livres sejam reaproveitados na síntese de
novas moléculas de gordura.

_

Extrato de microalgas: Contém .carotenóides, que protegem a

pele do estresse oxidativo, e polissacarídeos que protegem
contra a desidratação cutânea.

Faça-nos uma visita
e conheça também
nossos cremes de

massagem que
ajUdam no combate

à celulite e à

gordura localizada!

ESFOLlANTE FACIAL

Com microesferas suaves faz a renovação celular, deixando a

pele lisa, macia e pronta para ser hidratada.

COMPOSTOATIVADOR DO BRONZEADO

Com Betacaroteno, Urucum e Vitamina E. Um meio natural e
eficiente para alcançar um bronzeado bonito e duradouro sem

deixar de proteger a pele dos raios Uv. Com ele você não precisa
mais ficar horas e horas torrando no sol.
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