
(

Três interdições
•

emCinco anos
Vigilância Sanitária e BombeirosVoluntários

constataram que estrutura da Escola Estadual Lauro
Zimmermann, emGuaramirim, está irregular.

Alunos que estudam de manhã e à tarde seguem
sem aula pelo menos até o próximo dia 21. Já os

estudantes do turno da noite serão transferidos, por
enquanto, para a EscolaAlmirante Tamandaré.

Página12

Chuva ltClZmudanças
nomercado deimóveis

Bairros atingidos pela enxurrada de janeiro saíram da rota.de vendas das imobiliárias da cidade.
Enquanto moradias em área de risco são pouco procuradas e sofrem desvalorização, preços de
casas e apartamentos em locais considerados seguros devem ter reajuste nos próximos meses.

Página 9

EDUARDO MONTECINO

TRAGÉDIA NO CENTRO DE JARAG Á
Menino de três anos, que estava na garupa da bicicleta do padrasto, morreu ao ser atropelado por um ônibus na
esquina das ruas Epitácio Pessoa e Floriano Peixoto, ontem à tarde. Polícia vai investigar as causas do acidente.

Assinado decreto
do aUXl1io moradia
Famílias que perderam ou

tiveram casas interditadas.
em virtudedas enxurradas
de janeiro receberão
benefício de RS 600 durante
seis meses. Página 4

Mato toma conta
de terrenos baldios
Problema acontece na área
central de Jaraguá do Sul
e preocupa moradores.
Proprietários dos imóveis
podem ser multados.
Página 10

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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H�stória do f?sport:e redacao@ocorreiodopovo.com.br

José Aug.usto Caglioni
HAMilTON GARCIA,

Magia e Esplendor

Para
escrever sobre o Hamilton, um meia-atacante que en

cantou o torcedor catarinense nas décadas de 50 e 60, busco

inspiração no Marquês do Xapuri: "O futebol é e sempre será
um jogo de arrebatamentos, de luta. Mas, sendo jogo, jamais

deixará de ser, também, um belo exercício de poesia. Tudo que é lú
dico é poético. Tudo que é poético é eterno". Assim sendo, jamais será
esquecido Hamilton Garcia, o número 10 do time do Baependi que
desfilou sua magia pelos gramados catarinenses. Ele transcendeu o

suor da competição, até alcançar a dimensão de astro do esporte rei.

FamOia
Hamilton nasceu no dia 31 de outubro de 1936 na cida

de de Florianópolis. É filho de Hugo Alves Garcia e Lindomar
Cardoso Garcia. O casal teve outros cinco filhos: Edi, Rosime
ri, Marisa Helena, Airson e Hanilton. Em 1956, a família Gar- .

cia mudou-se para Jaraguá do Sul, o patriarca, Tenente Hugo
Alves Garcia fora nomeado pelo Governador Jorge Lacerda,
para exercer a função de Delegado de Polícia da Comarca de

Iaraguã do Sul. Aqui se estabeleceram, criaram raízes e tor

naram-se jaraguaense de coração. Hamilton casou com Marli
Butschardt, o casal tem dois filhos: Jalmey Ricardo e Iaçanã:
três netos: Gustavo, Victor e Eduardo .:

Baependi 1958/59- Em pé: João, Aldo Prada, Zico, Octacílio, Americano,
Taranto, Schünke, Gaulke e Ico Zimmermann. Agachados: Samir Mattar,

Tião.Ayroso, Guido Fischer, Janot, Turíbio, ? , Horst e Hamilton.

Escola e Trabalho
Aos sete anos ingressou no

Colégio Dias Velho em Floria

nópolis. Neste estabelecimento
de ensino cursou o 'primário e o

ginasial. Lembra com saudades
da primeira professora, Dona Es-

. ter. Formou-se Técnico Contábil
no Colégio Marista São Luís de

Iaraguá do Sul. O seu primeiro

emprego foi de auxiliar adminis
trativo, no Escritório de Conta
bilidade de Sérgio Thomsen. Al

guns anos depois, em sociedade
com Rainer Wiele tornaram-se

proprietários daquele escritório.

Ampliaram o .leque de atuação
incorporando também Agência
de Seguros.

No mundo do futebol
Desde criança, Hamilton foi apaixonado pelo futebol, traz no

sangue o DNA de craque, herdado do pai, que fora pormuitos anos.
o lateral direito do time do Avaí. Aos 12 anos iniciou nas catego
rias de base do Florianópolis FC. Transferiu-se aos 16 para o EC.
Tamandaré. Com atuações esplêndidas tornou-se o principal jo
gador do time e o artilheiro no Campeonato da Primeira Divisão
da Grande Florianópolis. Foi contratado pelo PaulaRamos Esporte
Clube. Jogou algumas partidas amistosas e teve atuações soberbas.

, O Avaí veio buscá-lo, oferecendo contrato profissional... Foi quan-
do a famíliamudou-se para nossa cidade.

'

No Baependi
Quando Hamilton chegou a Iaraguá, tímido, não contou paranin

guém que jogava futeboL Foi seu pai que, em uma conversa com os

novos amigos, mostrou-se preocupado com o filho; que sondado pelo
Avaí, retornaria à Florianópolis. O 'staff' do time azurra jaraguaense
entrou em ação: uma proposta de trabalho no Escritório de Contabi
lidade de Sérgio Thomsen com salário superior ao oferecido pelo Avaí
fez o craque permanecer na cidade. Estreou no Baependi contra o

União de Timbó. Começou na reserva, entrou no segundo tempo: fez
o gol da vitória do time azurra e, tornou-se o dono absoluto da camisa
10 até encerrar a carreira no futebol.

o Craque
Hamilton foi um atacante di-

. nâmíco, lépido e eletrificado. Irre
sistível no drible e clarividente no

passe. Partia para cima dos adver

sários' igual ao português Cristiano
Ronaldo. Inteligente, decifrava bem
os enigmas de espaço e tempo. For
mou com Ianot e Horst Verch um
trio atacante arrasador. Recusou

propostas para jogar em todos os

grandes times do Estado. Um emis

sário do Botafogo do Rio de Janeiro
veio à Jaraguá do Sul para contratá
lo e obteve a resposta que todos os

outros clubes também tiveram: não,
obrigado, sou feliz aqui.

lembrancas e
.2

Emocões
.2

Hamilton disputou muitos

Campeonatos Estaduais pelo Ba

ependi, porém, em 1959, o Clube
Azurra foi protagonista de uma

jornada inesquecível: eliminou
o então poderoso América de

Joinville nas quartas de final. Em

Jaraguá do Sul, no jogo de ida,
o Baependí venceu o América

pelo placar de 2xl, os dois gols
baependianos foram marcados

pelo Hamilton. No jogo de vol

ta, o América venceu no tempo
normal por 5x2. Na prorroga
ção, Horst aos 14 minutos do

segundo tempo em cobrança
de falta decretou a eliminação
do time joinvilense: Baependi

'

lxO América. Tristeza na Cidade
dos Príncipes; festa na terra de
Emílio Carlos Jourdan.

Baependi 1961- em pé: Haroldo
Ristow (preidente), Taranto,
Rainer, Schünke, Americano,
Salim, Gaulke, Fischer e Hugo

Alves Garcia (técnico).Aga�hados:
Toninho, Horst, Silveira,
Hamilton, Acácio e Lolo

FOTOS DIVULGAÇÃO

Florianópolis
FC. (1950)
Hamilton é o
2° agachado
da esquerda
p/direita

ConquiStas
Hamilton sagrou-se Penta

campeão da 1 a Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol pelo
Baependi. Foi também um dos

pioneiros do nosso futsal, jogou
no Bossa Nova e Baependi. Já em
final da carreira futebolística, em
1967 transferiu-se para o Seleto e

os guaramírense conquistaram o

Campeonato Regional Luiz Gon
zaga Ayroso de forma invicta.

No Filme
Que a saudade projeta

em sua mente, o gol mais
belo de sua carreira acon

teceu contra o Palmeiras de
Blumenau. Tíão Ayroso ha
via sido cedido pelo Acaraí

para reforçar o Baependi. O
time azurra ganhou mobili
dade fantástica. Eis o lance:
Gaulke aciona Zico na la
teral esquerda. O ala vira o

jogo e Tião Ayróso recebe a

bola na direita junto à linha
divisória do gramado. Mata
a bola no peito e irrompe
escalada pela ponta direi

ta, chega à linha de fundo,
visualizá o craque baepen
diano da camisa 10 fora da

grande área, então, cruza a

bola em sua direção. Ali, na
entrada da área, Hamilton
projeta o corpo no ar e de
bicicleta finaliza fazendo o

golmais espetacular de toda
a sua brilhante carreira.

- Fica aqui a homena

gem de todos os jaragua
enses a você Hamilton, que
tornou mais emocionante
as alegres tardes de domin

go, nos anos dourados do
nosso futebol.
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
. DurvalMarcatto, Romeo Piazera VictorDanich, OAB deJaraguá
presidentedaAcijs Júnior,advogado sociólogo doSul
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Entendimento do STJ - adequar
juros legais na fase de execução

"
Este novo

poslcionamento
do STJ deve
ser visto com

bons olhos.

"

Carga horária: 24hs (trabalh.a) e 48 hs (folga).
Interessadas ligar para 3055-0023

em horário comercial.

SERViÇO
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GUAnA�VnBUtA

Curso de
informática

ecisão recente da Corte Especial do STJ (Su
perior Tribunal de Iustiça) firmou entendi
mento de que na execução de títulos judi-

__, ciais proferidos sob a vigência do antigo
Código Civil, e onde tenham sido fixados juros mo
ratórios de 6% ao ano, é possível alterar a taxa para
adequá-la às determinações da nova legislação.

Importante lembrar que esta decisão foi reali
zada em um processo através do sis-
tema de Recurso Repetitivo, ou seja,
vai servir de parâmetro para a solu

ção de todos os casos idênticos que
foram suspensos nos Tribunais de

segunda instância, e que ficaram à

espera de uma posição do STJ.
Analisando o caso da decisão ací

ma mencionada, os fatos foram os

seguintes: a sentença tinha fixado

juros de 6% ao ano, pois, o Código
Civil de 1916, vigente na época, es
tabelecia que a taxa de juros mora-

tórios' quando não convencionada, seria fixada
no patamar acima citado. Porém quando chegou
o momento da execução da sentença, ou seja, do
título judicial, já estava em vigor o Código Civil de

2002, e essa nova legislação determina que se os ju
ros não forem convencionados ou não houver taxa

especificada deverão seguir a mesma taxa adotada

para o pagamento de impostos federais em atraso.

Diante deste dilema, coube ao STJ firmar entendi
mento em relação à matéria.

Segundo o ministro relator Mauro Campbell
Marques: "Os juros são consectários legais da obri
gação principal, razão por que devem ser regulados
pela lei vigente à época de sua incidência. Ora, se os
juros são consectários legais, é evidente que o juiz,

na formação do título judicial, deve
especificá-los conforme a legislação
vigente. Dentro dessa lógica, haven
do superveniência de outra norma, o
título a esta se adequa, sem que isso

implique violação à coisa julgada".
A legislação atualmente em vi

gor, determina que a Selic é a usada
como juros dos impostos federais,
em vez da taxa de 1% prevista no Có

digo Tributário. O próprio ministro
na decisão do recurso repetitivo fez

questão de lembrar a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que manda aplicar
a taxa Selic nos casos em que os juros moratórios
não estejam convencionados.

Este novo posicionamento do STJ deve ser visto
com bons olhos, e mais do que isso deve ser uti
lizado nos casos idênticos que se encontram para
julgamento em todos os Tribunais deste país.

IMAGEM DO DIA

OColegiado de Administr.a,ção, Finançase Tributaçãõ da Amvali. recomeçou
atividades essa semana. Em 2011,

o grupo dará continuidade ao programa
"Com Nota Fiscal Vai Legal", além de outras
atividades. As reuniões doColegiado
acontecerão toda terceira qu�rta-feira do mês.

,j�
.

Estão abertas as inscrições para o curso

gratuito de operador de computador ofere
cido pelo Senac em parceria com a Secre-_
taria de Desenvolvimento Econômico de
Guaramirim. São cerca de 80 vagas dispo
níveis em três turnos: manhã, tarde e noite.
Interessados devem procurar a Secretaria
com uma cópia da carteira de identidade,
CPF e comprovante de residência. Inscri

ções até o dia 28 de fevereiro. Informações
pelo telefone (47) 3373-0247.

CONTRATA-SE CUIDADORA PARA IDOSA
ACAMADA QUE POSSA POUSAR NO LOCAL.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados). ,I
"

HAGRADECIMENTO A CIDADE DE SÃO
JOAO,QUE ESTA APOIANDO OS AGRICULTORES.
UM DOS MELHORES MUNICIPIOS NA ÁREA DA

SAÚDE.MUITO OBRIGADO". ·0. C.
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TÉCN�(]O

Inscrições para
cursos da Tupy

A Escola Técnica Tupy abre inscri

ções para cursos técnicos em Corupá. As
aulas serão realizadas na Escola Munici

pal Aluísio Carvalho de Oliveira uma vez

por semana. Para inscrição é necessário:
histórico escolar do ensino médio ou

declaração de frequência, fotocópias da
certidão de nascimento, identidade, CPF,
comprovante de residência. As inscrições
devem ser feitas na secretaria de Educa

ção até o dia 5 de março.

rV�ERCADO DE TBABJUJU)

Fatej oferece
cursos gratuitos

A Faculdade Anhanguera de Jaraguá
do Sul- Fatej promove dia 12 .de fevereiro
o Dia da Empregabilidade, com a oferta de
diversos cursos gratuitos das 9h às 15h. In
teressados devem realizar a inscrição com

antecedência nas unidades. Na programa
ção está disponível as seguintes' atividades:
teste vocacional, marketing pessoal e pro
fissional, confecção de currículos e como se

comportar em uma entrevista de emprego..

Informações pelo telefone (47) 2107-4700.

F EflEUIO

Palestra dia
�17 na Scar

A Acijs e Apevi promovem dia 17
de fevereiro a palestra "O mundo sob a

perspectiva de quem chegou ao topo do
Everest". Rodrigo Paineri, que trabalha
há mais de 17 anos como profissional de
esportes de aventura, será o palestrante,
ele chegou ao cume do Everest em três ex

pedições. O evento acontece a partir das
19h30 na Scar. Ingressos à venda naAcijs,
R$ 25 (nucleados), R$ 30 (associados) e R$'
40 (demais interessados).
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VEREADORES,

O que elesprojetam para
esteprimeiro semestre?
Única proposta já definida sugere a substituição das sacolas plásticas
JARAGUÁ DO SUL

OS parlamentares evidenciam
certa timidez ao apresentar
projetos de lei, pelo menos no que '

diz respeito à programação para o

primeiro semestre deste ano.

princípio, à reportagem do O
Correio do Povo, vereadores
da Câmara de Iaraguá do Sul
destacaram apenas um projeto

voltado ao meio ambiente. Trata-se de
um regulamento que substitui as sacolas

plásticas por retornáveis ou biodegradá
veis nos estabelecimentos comerciais da
.cidade. Até o fim de março, o Legislativo
deve colocar o texto em votação.

Em 2009, a proposta foi lançada pelo ve

reador Jean Leutprecht (PC do B) e agora
será retomada na Casa de Leis. Conforme o

parlamentar, seus projetos estarão centra

dos em criar mecanismos para conscien
tizar a população sobre a preservação do
meio ambiente. Em breve, ele também pre
tende propor alternativas para a destinação
correta do lixo eletrônico, como pilhas.

O vereador Justino da Luz (RT) tam-
f'

bém é um dos autores do projeto que pre-
vê a substituição de sacolas plásticas por
sacos ecológicos. "Xanxerê é uma cidade

modelo, que tem consciência local sem
ter lei que regulamenta a utilização das
sacolas retornáveis ou biodegradáveis",
fala ele, sobre de onde surgiu a ideia para
implantar a medida no município.

Se aprovado, a Prefeitura poderá re

alizar campanhas educativas e de cons

cientização para efetivar a aplicação da

legislação, e os estabelecimentos terão

120 dias para se adequar ao regulamento.
A autoria da proposta também compete
ao petista Francisco Alves.

Adernar Possamai (DEM), por enquan-
,

to, trabalha junto às ações do Executivo. Ele
afirma que 'serávotado umprojeto de autoria
da Prefeitura que isenta os donos de proprie
dades rurais do pagamento de taxas para o

poderpúblico fazer a limpeza de terrenos que
foram atingidos pela enxurrada, pelo menos
durante a validade do decreto de situação de
emergência. HA medida vem beneficiar prin
cipalmente os agricultores", afirma.

Já os vereadores Afonso Piazera (PR) e

Lorival Demathê (pMDB) ainda estudam

propostas para serem apresentadas nas pró
ximas semanas. Os outros vereadores não

protocolaram nenhumprojeto porenquanto
e não foram encontrados pela reportagem.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

_'

ARQUIVO OCP

Único projeto elaborado pelos vereadores, por enquanto, trata da substituição de sacolas plásticas por retornáveis e ou biodegradáveis

A prefeita Cecília Konell
assinou ontem o decreto

que regulamenta o auxílio
moradia para quem ganha
até cinco saláriosmínimos.
O benefício é destinado às
famílias que perderam ou

tiveram as casas interdita
das por causa dos estragos

. ocasionados pelas enxur

radas de janeiro. ,
-

Segundo a prefeita, a

administração ainda não

calculou quanto custará
o auxílio aos cofres pú
blicos. Ela diz que o valor
está dentro do orçamento,
apesar de não especificar a
quantia. Por isso a sugestão
da Câmara de Vereadores
de atender as pessoas que
ganham até seis salários
mínimos não foi aceita.

Permanece, portanto, o

aumento de quatro, como
previa o projeto inicial da

Prefeitura, para cinco salá
riosmínimos .

Por enquanto, 122 fa-

EDUARDO MONTECINO

DURANTE SEIS MESES, BENEFICIADOS RECEBERÃO R$ 600

mílias receberão o benefí
cio. A ajuda será de R$ 600,
durante seis meses. Cecí
lia afirma que as pessoas
lesadas terão prioridade
também no Programa Mi
nha Casa, Minha Vida, do
governo federal. Assim que
terminar os seis meses de

auxílio, a intenção é que os

beneficiados sejam acolhi
dos nos apartamentos que
estão em construção no

Ribeirão Cavalo, Nereu Ra
mos eVila Rau.

"Acompanhamos as

famílias nessa situação di
fícil, e espero que esse su

porte possa dar um pouco
de conforto", diz a prefei
ta. As famílias precisam
apresentar um laudo da
Defesa Civil para compro
var a perda da residência
e fechar negócio com al

guma imobiliária. A Pre
feitura disponibilizará os

valores em cheque men

salmente.

Prefeita assina decreto do auxOio moradia

Cecília diz que atingidos terão prioridade noMinha Casa,Minha Vida

GUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

-----�--�� ----------�

CIfM,� Qualidade
.�

��

Profusiona"$ffiQ

CompetànCia
Credibilidade

www.gumz.com.br

{(7)3'371..c741 Desde 1978
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Buscando consenso
Depois de alguns atropelos, a
indicação para SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional)
deve acontecer através de
consenso entre os partidos
da tríplice aliança, DEM,
PMDB e PSDB. O pedido do
governadorRaimundo Colombo

foi repassado pelo secretário
de Coordenação eArticulação
do Estado, Antonio Ceron, à

prefeita Cecília Konell e ao

deputado estadual Carlos
Chiodini, na terça-feira em

Florianópolis. Cecília e Chiodini
acreditam que é possível
sim entrar em acordo para
indicação de um nome que
agrade a todos e que facilite o

Comissões

relacionamento dos prefeitos da
região com o novo comandante
da SDR. Cecília inclusive já
conversou com o senador
Paulo Bauer por telefone sobre
o assunto. Um encontro entre

ela, o senador e o deputado
deve acontecer no máximo
até a próxima segunda-feira.
"Nosso prazo agora está ficando
curto': admitiu Chiodini ontem
à coluna. É que na terça-feira
o governador prometeu fazer
o anúncio oficial e quer todo
mundo afinado até lá. O mais

provável é que o nome saia do

PMDB, que foi o partido que
melhor desempenho teve nas

eleições de outubro.

Carlos Chiodini abriu mão de presidir a Comissão de Saúde para
resolver o impasse com o PT. Mas se engana quem pensa que
corri isso o jaraguaense foi desprestigiado. Chiodini é o indicado
·pata assumir a presidência da Comissão de Educação, Cultura e

Esporte, a vice-presidência da Comissão de Saúde e ainda será
membro da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia. Nada
mal para quem está no primeiro mandato.

Isen9õe's
José Osório deÁvila
(DEM) apresentou duas
proposições na sessão da
Câmara na última terça
feira. O vereador sugere
a isenção da cobrança da
fatura de água, no próximo
vencimento, das famílias
que tiveram as residências

alagadas e também a '

iI � j i
. .. I I : li

isenção,do IPTU deste ano

para as famílias atingidas e

que têm baixo rendimento. '

I f' .� te�to ��v;e aprovação de
todos os outros vereadores
e foi encaminhado à

prefeitaCecília Konell.

Audiência

pública
Assim que o projeto de
municipalização do estádio
JoãoMarcatto chegar ao
Legislativo, os vereadores
vão sugerir a realização
de uma audiência pública
para tratar do tema.E
tambémvão exigirque
as dívidas do clube sejam
apresentadas de forma
transparente, para que não
haja dúvidas de quanto
aPrefeituravai acabar

pagandopelo acerto.No
mais, o projeto tem chance
de ser aprovado.

,

eontéceu ontemaprimeira reunião do ano da]\ve
vi (Associação das Câmaras de Vereadores doVale
do Itapocu). Além da divulgação do balanço fi
anceíro da entidadel. 0 eIlfontro te�e,çomo papt(i ;

a formação de um grupo de trabalhe, coordenador por IIton
Piran, que vai diagnosticar as dificuldades vívenciadas pelos
vereadores no exercício do mandato, culminando depois,

. possivelmente, com a contratação âeüma assessoria legis
lativa. O maior anseio é de que alguns vereadores 'tomem'
consciência de que não são mais líderes comunitários e sim

legisladores, com a função maior de apreciar e apresentar,
com 'conhecimento, projetos importantes para comunidade
e, é claro, fiscalizar. Atividades que acabam ficando em se-

gundo plano por alguns gue insistem em utilizar a tribuna

apenas para f�er demagogia.,

Frenlão 2012
O PT também está se articulando na formação de um bloco para
disputar as eleições de 2012. A informação é do vereador Justino da
Luz que diz que; além do Partido dos Trabalhadores, fazem parte
das conversas, ainda não oficiais, PSB, PC do B, PDT, PMDB, PR e

o PP de Dieter Janssen. Seria a formação de um frentão inédito em

Iaraguá do Sul. Justino garante que o PT quer ter uma definição do

quadro até setembro desse ano.

Fonte: IBOPE; EasyMedia3. Praça (Jaraguá do Sul, Guaramirlm, Massaranduba, Schroeder), Público (Ambos Sexos), Todos os dias das 05hOOmin as 05hOOmin no parlado de B a 15111110, Share de freqüência.

/

SHARE TOTAL DE FREQUENOA FM

A diferença é a música,
e isso faz toda a diferença.

Rádio 105 FM.
Líder de audiência.

%

www.fml0S.com.br

Anovela
Nas próximas semanas, o prefeito
deMassaranduba,Mario Fernando
Reinke, espera ter emmãos o

projeto arquitetônico do hospital
da cidade já com a aprovação da
Vigilância Sanitária do Estado.A
empresaMadrigano Hospitalar,
no ano passado, adequou os itens
referentes às correções na estrutura
física da unidade de saúde, que
foi inaugurada em 2008, sem
ter parecer favorável daAnvisa

(AgênciaNacional deVigilância
Sanitária), no governo de Davio
Leu. Na época, Reinke eravice.A
construção consumiu mais de R$
4,5milhões. Reinke quer inaugurar
a unidade em julho.No entanto, ele
ainda não sabe se o governo terá

condições financeiras de sustentar
e administrar a estrutura.

oloNO
O projeto de reforma
administrativado governador
RaimundoColombo já
está finalizado e deve ser

apresentado aos deputados
estaduais na próxima terça
feira.Asprincipaismudanças .

estão concentradas na

.áw..ade segurança.

Prevenção e

desocupação
o promotor doMeioAmbiente
Alexandre Schmidt dos Santos
convocou uma reunião ontem
com a prefeitaCecília Konell e com
o secretário deDefesaCivil Jair
Alquini para tratar das ações de
prevenção desenvolvidas na cidade.
Um estudo será comandado pela
Amvali, que pode contratarum
instituto especializado no assunto.
O objetivo também é dar rapidez
à desocupação e à demolição de
moradias irregulares e localizadas
em áreas de risco.
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EDITORIALCHARGE

Transporte coletivo
H

á um ano, O Correio do Povo divulgava
uma reportagem que pegou os jaragua-:
enses de surpresa: a Prefeitura preten
dia demolir o ginásio Arthur Muller,

considerado um patrimônio histórico do muni

cípio, para construir o novo ter
minal urbano no mesmo local.

Desde que a notícia foi pu
blicada, no entanto, a ideia não
teve qualquer avanço na prá
tica. Segundo o secretário de

Planejamento, Aristides Pans

tein, os detalhes técnicos da
obra não foram definidos e o

governo do Estado ainda não

autorizou a construção de ou

tra estrutura sem fins esportivos.
Enquanto isso, a comunidade questiona se

outro complexo esportivo será construído na

cidade e se, de fato, a implantação de um novo

terminal urbano seria prioridade, uma vez que o

sistema de transporte coletivo em vigor apresen
ta uma extensa lista de problemas.

Sem qualquer previsão de que a situação será
resolvida logo, a população continua pagando
caro para usufruir de um serviço já conhecido

pelos atrasos nas linhas e que
não oferece cobertura para
todo o município, já que tam

bém não há terminais de inte

gração nos bairros.
É preciso mais atenção e

vontade para resolver a ques
tão do transporte público como
um todo, caso contrário a Pre
feitura acabará apenas trans

ferindo parte do problema de
um lugar para outro. A administração municipal
deve cobrar da concessionária que ela cumpra
seu dever e faça jus ao valor recebido pelos ser-

. viços prestados, tratando os passageiros com a

dignidade que merecem.

(\/$o, seNHoRA!
N�CR'O
COBRAS 1:.
ARA�HAS!

EWíN:>,ft)R rA�!
vêSECDRTAO
MATO 'DE SEU
TeRRENo!!!

DO LEITOR

Tracos satânicos
.)

A
charge é um desenho

que apela para o humor,
e aborda especialmente
assuntos de política,

esporte e do cotidiano. Em fran-
.

cês, quer dizer carregar ou exage
rar. Em doze anos

DO LEn-OR
na embaixada da Dinamarca na

capital Teerã. Um jovem turco

ofendido pelas caricaturas ma
tou um padre italiano na Tur

quia. Bandeiras dinamarquesas
foram queimadas, igrejas cató-

licas no Paquistão
e na Nigéria incen
diadas. Nove pes
soas morreram em

ataque ao consula
do italiano em Ben

ghazi. Na Inglater
ra, manifestantes

seguravam cartazes

com a inscrição:
"Matem quem in
sulta o islã".

Para a maioria
dos ocidentais, fica

.

difícil entender tan-

Barriga vazia não gera PI B
I,

i

j'
I

I Em
outros artigos (O Imprevisível Mer

cado Agrícola) temos alertado sobre o

descompasso da agricultura mundial,
com uma avassaladora inflação de pre

ços. Pelas estatísticas, há uma defasagem entre

a produção e a demanda de produtos agrícolas,
apesar dos recordes de produção observado
em 2010, conforme relatórios
da FAQ. A geração da atividade

econômica, aquela que agrega
valor, só ocorre quando há um

excedente de produção alimen
tar. O que se observa, é que a

produção não mais está sendo
suficiente para atender este for

migueiro humano, com apetite
de gafanhotos.

Por sua vez, o aumento de

preços estimula os produtores a

produzirem mais, desde que es

tes se beneficiam e não à espe
culação, agregando novas áreas
de plantação. •

,

A relação energética das ne-

cessidades humanas do dia a dia
é plenamente satisfeita pela pro-
dução segundo critérios da FAQ. A defasagem
está por conta de que alguns "gafanhotos" se

julgam no direito de comer mais do que outros,

quando outros bilhões estão em estado dramá
tico de fome.

Os primeiros não estão nem aí. Fazem reuni
ões emais reuniões hipócritas - de barriga cheia,
para resolver o problema da fome no mundo,
mas não abrem mão um milímetro das vanta

gens adquiridas, nem sempre de maneira ética,
ao longo da história.

Desenvolvem-se equações politicamente ele

gantes de como resolver o problema, mas nelas
não é colocada a variável da redução da sua co

milança; a redução dos juros para os países mais
pobres; oferta de donativos (de doação mesmo,
- sem crédito na outra ponta contábil), tudo isto

por conta de uma humilhante atitude de precon
ceitos e discriminação, para com

outros povos, particularmente os

da África. Redução das margens
de lucro, nem pensar. Os acionis
tas endinheirados (corporações
e fundações), com administra

ção de executivos de alta perfor
mance profissional e acadêmica,
estão ávidos pelos seus dividen
dos. Tudo por conta da falácia

neo-liberal: só há progresso pela
competição de mercado. Esta ide

ologia defende que se deve permi
tir que o chamado mercado livre
concretize suamagia.

Mas tudo isto tem sua volta,
e suas consequências. Cada vez

mais a globalização das informa

ções está permitindo que povos,
que viviam na ignorância e com fome, estão ago
ra como hordas de formigas famintas.

Povo com fome, não compra televisão, não
compra automóveis, não compra computado
res, não compra celulares, não compra produção
alguma. É de se lamentar que políticos ineptos e

renomados economistas com brilhantes pales
tras nos fóruns mundiais, não se aperceberam,
que sociedade com fome não gera PIB.

"como cartunista,
nunca tive proble
ma importante por
causa de alguma
charge publicada.
Lembro apenas de
uma vez, que um

polítiço mandou
um assecla para me

questionar' sobre
uma charge que o

perturbou. Foi só

para me intimidar
e por sorte o rapaz
era meu amigo. Acabamos dan
do boas gargalhadas.

De fato, todo cartunista sabe
,

que pisa em ovos. E certos temas

devem ou ser tratados com par
cimônia ou evitados. Religião,
por exemplo. Não sabia disso o

colega dinamarquês que dese
nhou o profeta Maomé compa
rando-o a um terrorista. Era a

versão Salman Rushdie (autor de
Versos Satânicos) da caricatura.
As 12 charges foram publicadas
no jornal Iyllands-Posten em 30
de setembro de 2005, causando
grande onda de protestos pela
comunidade muçulmana. Co

meçou com ameaça de morte

do redator do jor.nal. Seguiu com
boicote do povo muçulmano a

produtos dinamarqueses. Em
2006 os protestos recrudesce

ram; iranianos jogaram pedras

Numa cultura
moderna, pode
se fazer charge
de presidente,
papa, pastor,
pai-de-santo,
jogador de .

futebol sem
correr o risco de
ser apedrejado.

, ,.
A defasagem
está por conta
de que alguns

.-

"gafanhotos" se
julgam no direito
de comermais
do que outros,
quando outros

'bilhões estão em

",

j,
i
! ta agressividade por causa de uns

simples desenhos. É que para os

muçulmanos é impensável retra
tar o profeta. A sharia (lei islâmica)
não permite. Pior ainda desenhá
lo com uma bomba no lugar do'
turbante. As consequências todos
sabemos. Mas se eles não gostam
que o profeta seja difamado, por
que jornais islâmicos publicam
charges do povo judeu?

Numa cultura moderna, po
de-se fazer charge de presidente,
papa, pastor, pai-de-santo, joga
dor de futebol sem correr o risco
de ser apedrejado. No máximo,
umas ofensas ou e-mails dese

legantes. É que a charge, mesmo
sendo considerada uma arte me
nor, tem seu poder. Às vezes, a

potência de uma dinamite.

estado dramático
I de fome.

"

Sergio Sebo/d, economista e professor
\

Fernando Bastos, cartunista e escritor
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acontecer entre os dias 9 e 15 des
se mês. A correção dos valores do
edital já foi aprovada pelo Dnit,
porém, o governo federal precisa
aprovar as verbas para esse ano .

. As obras de duplicação da
BR-280 entre São Francisco do
Sul e Jaraguá do Sul, que estavam

previstas para iniciar em feverei

ro, vão ter que esperar um pouco
mais. Isso porque depois de lança
do o edital, as empresas terão 30

dias para separar a documentação
e entregar para o Dnit. Na sessão

de abertura dos envelopes, uma
será anunciada a vencedora, e esta
terá 90 dias para iniciar as obras.

Assim, o cronograma ficaria para

junho deste ano.
ODnit não tem ideia de quan

tas empresas estão interessadas
em fazer a obra, pois o edital fica ,

disponível online e todas que
quiserem podem se candidatar.
O número de participantes só é
revelado no dia da sessão.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

- Obra reivindicada
há cerca de 15 anos

lhão. Entre as obras previstas está
o contorno rodoviário, que deve
desviar o tráfego pesado do centro
de Jaraguá do Sul e Guararnirim. O
contorno, de 23 quilômetros, ini
cia nos fundos daWeg Química e

segue até o bairro Nereu Ramos.

Entre os medicamentos com

desconto, incluem-se anticon

cepcionais e remédios para o

tratamento de asma, rinite, Pa

rkinson' osteoporose, glaucoma
e gordura no sangue. A Farmácia

Popular do Brasil tem expectati
vas altas para o projeto, embora
a movimentação seja dividida
com as farmácias conveniadas,
marcadas pelo adesivo "Aqui
tem Farmácia Popular",

Embora a Farmácia Popular
funcione em Iaraguá do Sul'desde
2008, ainda existem muitos que
não sabem do serviço, diz a farma
cêuticaKatrinGrützmacher. IIMui
tos dos nossos usuários não tem

ciência de como obter o benefício,

Edital aguardapara serpublicado
Obras de duplicação que eram para ter começado em fevereiro, ficam para junho

.,
ARQUIVO OCP

DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DEVEM PROCURAR A FARMÁCIA POPULAR DO BRASil

Remédios fornecidos gratuitamente

Apesar do texto do novo

edital para a duplicação
da BR-280já ter sido
aprovado pelo colegiado
do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura e

Transportes), a publicação
.

só deve acontecer após o
dia 15 de fevereiro.

...... texto foi aprovado no iní
cio de janeiro) mas, para
ser publicado, precisa

...... passar . primeiramente
por etapas administrativas. "A

pendência é por questões buro
cráticas mesmo. São coisas que
demoram e não temos como

apressar. Mas até a primeira
quinzena de fevereiro, o edital
deve estar no site", afirma a as

sessora de comunicação do Dnit,
Maira Gonçalves.

A publicação do novo edital
também aguarda a aprovação
do Orçamento de 2011, que deve

A região reivindica há cerca de
15 anos a duplicação da BR-280,
no trecho de 73,9 quilômetros
entre Iaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul. A obra está orçada
pelo Dnit em R$ 955 milhões, mas
o custo pode passar de R$ 1,2 bi-

A partir da semana que vem,

a Farmácia Popular do Brasil e as

farmácias conveniadas vão dispo
nibilizar gratuitamente remédios

para diabéticos e hipertensos. O

programa é financiado pelo gover
no federal, e oferece, além da me

dicação gratuita, descontos de até
90% em 97 medicamentos.

Os pacientes que tiverem di
reito aos remédios gratuitos preci
sam levar, além da receitamédica,
com validade de quatro meses, a

carteira de identidade e o CPR A
farmácia só entrega a quantida
de para um mês, e para os meses

seguintes, é necessário retornar

a farmácia com os documentos,
para receber a dose do período.

.,.
'-'--

_._-- ..... o,"
�,��,."

---

Duplicação entre Jaraguá
e São Chico é reivindicada

pela região há 15 anos

ou de que certos remédios podem
ser gratuitos", conta.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL- ARSEPUM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA

EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL.
A Presidente da Diretoria Executiva da Associação Recreativa dos Servidores
Públicos de Jaraguá do Sul - ARSEPUM, Sra. GILMARA ANACLETO ,com
fundamento no artigo 53 do Estatuto Social da entidade ,convoca os associados
efetivos de carreira ativos e inativos ,da Prefeitura Municipal ,das Fundações
,das Autarquias Municipais, das Empresas de Economia Mista Municipais e

da Câmara de Vereadores Municipal ,quites com suas obrigações sociais com

a associação para votarem na Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal da entidade, a ser realizada no dia 30 de março de 2011, no horário das
08hOOmin ás 17hOOmin nos locais a serem divulgados pela Comissão Eleitoral,
a qual se regerá pelo Regulamento Eleitoral publicado nas repartições públicas
além das seguintes normas abaixo relacionadas:

1.
'

A eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral nomeada para
este fim pela Portaria 01/2010 e composta pelos seguintes membros:
FÁTIMA DUARTE, NIVALDO ALVES RIBEIRO E CLEONIS ROSÁLIA
TOMASELLI ..
2. O registro das chapas deverá ocorrer entre os dias 07,08,09, 10,
11 de março de 2011 ,das 08hOO ás 17hOOmin, na sede da associação.
3. Os cargos para candidatura à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
são os constantes do Estatuto Social e divulgado no Regulamento Eleitoral.
4. Poderão candidatar-se todos os associados em pleno gozo de
seus direitos que manifestem consentimento em concorrer apondo sua

assinatura no respectivo pedido de registro de chapa.
5. A posse dos Eleitos será no dia 01 de abril de 2011 , ás 20hOOmin
na sede da associação.

Jaraguá do Sul, SC, 10 de fevereiro de 2011.

GILMARA ANACLETO
Presidente

A Farmácia Popular do Brasil
em Jaraguá funciona ao lado da
Unidade Sanitária Central, na Rei
naldo Rau, no centro -.As farmácias

q�e oferecem os benefícios do

programa são facilmente identifi
cadas pelo selo 'Aqui tem Farmá
cia Popular". Nos próximos meses,
cinco outros medicamentos de
vem ser oferecidos 'pelo serviço.
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MODA
Estão abertas as, inscrições
para o curso "Excelência em

Modelagem", no Instituto
Orbitato de Pomerode. As aulas
têm início dia 26 demarço com

carga horária de 360 horas.Mais

informações podem ser obtidas

pelo sitewww.orbitato.com.br. ou
pelo telefone (47) 3395-0447.

Oriental
Que tal fazer um curso de

Sushi e Sashimí? Iulmir Rozza
está formando turma de inician
tes e a aula ocorre no dia 17, das
19h30 até 22 horas, na Rua Au

gusto Mielke, 301. O investimen
to é de R$ 60. Inscreva-se até dia

16, através do 9993-3404 ou jul
mir@terra.com.br.

Batida
Quer aprender bateria em

casa e de graça? Então entre no

site www.baquetasliverpool.com.
br /aprendabateria, cadastre-se e

já pode fazer a primeira aula. Óti-
.
ma pedida para quem curte bate
ra. Não perca tempo!

Excursão
Tem micro-ônibus saindo de

Iaraguá para o show das bandas

,
Dead Fish, Zander, Chuva Negra,
Colateral e Dosed, em Curitiba, no
dia 19 de março. Interessados de
vem entrar em contato através do
e-mail: jessin.x@gmail.com.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no

flickr' orkue IkilfJ·r.t.'.

Cinema2011
Vamos dar uma atualizada no calendário de fil

mes de ação, aventura e animação que estão para
chegar? Confira algumas datas abaixo. Também es

tão previstos: Kung Fu Panda 2, X-Men: First Class,
Os Smurfs, Os três mosqueteiros, Sherlock Holmes

Besouro Verde (18 de fevereiro)

Piratas do Caribe: On Stranger
Tides (20 de maio)

Harry Potter e as Relíquias da
Morte: Parte II (15 de julho)

2, O Motoqueiro Fantasma 2, Missão Impossível 4,
Homens de Preto 3, Madagascar 3, HomemAranha

4, Era do Gelo 4, Batman 3 eMonstros S.A. 2. Algum
preferido? Nas próximas semanas saiba os lança
mentos dos outros estilos.

I�'--�

Rango - 15 de abril

Kung Fu Panda 2 (27 de maio)

Lanterna Verde (17 de julho)

IMAGENS REPRODUÇÃO m

Thor (6 de maio)

Transformes 3:· Dark of the
Moon (1 de julho)

Capitão America: The First
Avenger (22 de Julho)

FOTOS ELTON MELCHIORETIO/DIVULGAÇÃO

Joziel Zomer e Luciana Burei.
Zomer é um dos sócios da Seven

As belas Paula Lima e

Adriana Lima na balada
Junior Rangheti e Pamela Elly

curtindo a noite em Guaramirim

dia 11
ARMAZÉM PUB (Massaranduba)
Inauguração com som do grupo
Atitude (pagode), Douglas e

Juliano (sertanejo) e DJ Carol
(eletrônica). A casa fica na rua 11
de Novembro, 3378, no Centro e

abrirá todas as sextas e domingos.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Sertanejo universitário com Léo
Lima e mais DJs Alan e Alex.

Início às 22 horas.

MOVING UP (Schroeder)
Festa Espunejo com os sucessos

do sertanejo e a alegria da
espuma. Sertanejo com Nicolas
& Michel, DJs Tay e Jhonz Muller.
Elas entram de graça até meia
noite. Bilheteria antecipada: RS

10 masculino e feminino.

ESPAÇO DO OCA
Shaw com as bandas Soul Bllnd
(new metal), de Guaramirim e

Kravan (heavy metal),
de Corupá. Entrada antecipada:

RS 5 elas e 10 eles.

LONDON PUB
Uma noite dedicada à MPB e a

poesia com show de Camaleão
Robô e participação do poeta e

escrito Gil Salomon como letrista.

Ingressos somente na hora a RS
·15 eles e RS 5 elas.

CARAMBAS (lndaial) .

Fabrício Peçanha é um dos

pioneiros na música eletrônica
nacional é a atração desta sexta.

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES
LONDON • 3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
SACRAMENlUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSICCLUB· 8856-8389
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

ARMAZÉM PUB· 9214-7449.

MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefjar
ESPAÇODO OCA· 3370-9160

ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE: 3371-8942
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o novomercado imobiliário'
Bairros atingidos pela enxurrada de janeiro saem da rota das vendas

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL

Para não entrar em

crise, qualquer setor da
economia busca sempre
um equilíbriO entre os

produtos e os preços que
os consumidores estão
dispostos a pagar.

No
mercado imobiliário, a

situação não é diferente.
Nas épocas em que as

chuvas não estiveram tão

presentes na memória recente do

jaraguaense, o setor se manteve

em um crescimento estável - se

gundo a Associação das Imobiliá
rias do Vale do Itapocu, a procura
aumenta anualmente em todos os

pontos da cidade, tanto em rela

ção aos imóveismais caros quanto
àqueles direcionados à população
demenor renda.

Depois.da segunda grande en

xurrada em menos de cinco anos,

as negociações devem contar um

novo pré-requisito: que o imóvel

adquirido não esteja em áreas de

risco. Já em 2008, na primeira en
chente, o setor imobiliário sen

tiu essa mudança por parte dos

compradores. Mas, "aos poucos,
as pessoas ·vão esquecendo o que
aconteceu. Agora, três anos de

pois, muitas obras de contenção
e prevenção não foram feitas. Te
mos o costume -.e isso não é só

aqui noVale do Itapocu - de tentar
consertar ao invés de prevenir. O
mercado, é claro, reage a isso", ex
plica o presidente da Associação,
Ednilson dos Passos.

Ele afirma que na semana em

que a água e a contabilização das

destruições chegou ao auge, as

imobiliárias praticamente não re

ceberam visitas. Logo depois, no
entanto, os compradores passa
ram a procurarmoradia em locais

específicos - longe do rio e de re

giões classificadas como áreas de

risco, como é o caso dos bairros

Garibaldi, Jaraguá 84 e Iaraguá
99. Paralelamente, a procura por
apartamentos se intensificou con

sideravelmente, principalmente
os apartamentos de dois quartos.
liA busca é pelos de três quartos,
mas, na relação custo-benefício,
os de dois é que acabam sendo
mais vendidos", explica Passos.

A situação, que ajudou a con

sagrar os apartamentos como

as vendas mais frequentes, não
deve prejudicar as imobiliárias.
lias imóveis em áreas de risco se

desvalorizam. Aqueles em locais
considerados seguros, em com

pensação, serão ainda mais valo
rizados do que antes das chuvas.
O crescimento da cidade conti

nua, e mantemos o equilíbrio".
Os preços dos imóveis, que te

riam praticamente dobrado nos

últimos anos, correm risco de
ficar um pouco maiores' a partir
dessa época.
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Presidente da Associação de Moradores dos bairros Rio
Cerro I e II, Jurandir Michels, diz que alguns moradores

pensaram em vender as casas.mas estão mudando de ideia

Segundo Passos, agora não é hora de vender imóveis em
locais críticos - é preciso esperar a poeira baixar
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Mudanças
até o segundo
semestre

Por enquanto, as chuvas
afetaram apenas os pré- re
quisitos dos compradores.
No entanto, a previsão é de

que, nos próximos meses, os
imóveis em oferta também
sofram algumas mudanças.
"Ainda não sentimos isso, já
que a ferida estámuito aber

ta, mas daqui a algum tem

po a expectativa é de que
muitos dos atingidos tentem
vender as casas e encontrar

outro lugar", afirma Ednil
son dos Passos.

Segundo ele, não há como
saber como ficará a valoriza

ção desses imóveis, já que
cada caso é peculiar e a situa
ção é relativa, principalmente
por causa do local e a origem
do problema do imóvel - se

ele está em área de risco ou

apenas em um local que
precisa de uma limpeza nos

bueiros, por exemplo.
Sair da moradia afetada

o mais rápido possível foi a
primeira reação de muitos
dos atingidos. "Teve muita

água aqui na nossa região.
Todos ficaram assustados,
e quando viam o estado
das casas, já não queriam
mais morar. Depois, as

pessoas acabam colocando
a cabeça no lugar", explica
o presidente da Associação
dos Moradores dos bairros
Rio Cerro I e II, Iurandir
Michels, cuja casa também
sofreu estragos.

-

HECONSTHUÇAO
Passado o susto, os

moradores começaram a

pensar em reconstruir, ao.
invés de se desfazer dos
imóveis. Sé o pensamento
for homogêneo, o aumento
na venda dos imóveis em

áreas de risco pode acabar
não ocorrendo em Jaraguá
- principalmente porque o

valor oferecido pelos imó
veis é incerto, assim como o

interesse dos compradores.
"0 susto deixou todos des

norteados, mas aos poucos
ele passa. Quem continua

pensando em vender são

aqueles ,que, por qualquer
motivo, já estavam com a

ideia se formando. A chuva
foi apenas o fator decisivo",
destaca Michels .
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Limpezanosbairros deixaa desejar
Terrenos baldios tomados por matagais geram insegurança entre os moradores

JARAGUÁ DO SUL limpa e organizada", comenta a

auxiliar. de cozinha, Antônia do

A falta de limpeza, Nascimento, 49 anos. "Pode ser

principalmente em
que com as preocupações com as

chuvas, a limpeza do mato ficou
r terrenos baldios deI um pouco de lado. Mas isso inco-I·
,

diversos bairros do moda", acrescenta a auxiliar con-i

�
1-'

. , . tábil, KarinaMedeiros, 20 anos.mumClplo, preocupa os

moradores.
"/

Eque
em muitos locais, o Pode ser que com

mato alto atrai bichos, as preocupações
sujeira e até mesmo mau com as chuvas, a
cheiro. No bairroVila Nova, limpeza do mato

por exemplo, um dos mais de- ficou um pouco
senvolvidos da cidade, diversos de lado.
imóveis estão em pleno estado de

/

I(AIUNA MEDEIROS

abandono. Em alguns terrenos o "mato é tão alto que chega a cobrir

placas de propaganda. 'Aqui nes-
ta rua tem casas abandonadas e RESPONSABILIDADE
terrenos também. O pessoal não

/ /

E DO PROPRIETARIO
cuida, não limpa. Tem gente que A responsabilidade pela manu-

i vem roçar o terreno, mas não é
i- tenção e limpeza dos terrenos bal-
1. algo periódico. Esse mato pode dias é do proprietário do imóvel.
1 atrair mosquitos, ratos e até co-"

O setor de Fiscalização de Posturas
bras", alerta a estudante Bruna

da Prefeitura notifica os casos de.

Marquardt, 20 anos, moradora da
irregularidades. Após notificação, oRua GuilhermeWacherhagen. dono do terreno tem um prazo de

Já na Rua Max Wilhelm, no
15 a 30 dias, para fazer a limpeza.bairro Baependi, o mato invade a
Depois disso, corre ainda o risco de

calçada e também o ponto de ôni-
sermultado em até R$ 119.

bus. "Eu desço neste ponto às 3h
A comunidade pode ajudar

e é perigoso. Muito mato, a genteI' com denúncias. Reclamações,

não vê nada e tenho até medo de
ser assaltada. Sem falar, que isso podem ser feitas através do 156.

j'

1 chama cobras, aranhas e outros • Debora Volpi
bichos. A cidade precisa ser mais debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Na rua MaxWilhelm, Centro, mato já toma conta da calçada e incomoda passageiros no abrigo de ônibus

PROGRAMA VISA A MANTER O INTERESSE JOVEM NA AGRICULTURA

Guaramirim inaugura segunda escola agrícola
O segundo polo de educação

rural de Guaramirim foi inau-
.

gurado ontem à tarde, no bairro
Poço Grande. Com a nova esco

la, com capacidade para 80 alu
nos, o município poderá aten

der 150 crianças dos 10 aos 13

anos, de famílias agricultoras.
Com aulas a cada 15 dias, volta
das para a capacitação agrícola,
os custos de transporte e mate

rial didático são custeados pelo
município.

"O objetivo émantê-las interes
sadas na agricultura. Mesmo que
elas não fiquem, ao menos vão ter
conhecimento de como funciona",

diz o secretário deAgricultura, João
Valdemiro Dalprá.

A Secretaria de Agricultura
e Pecuária deve ainda inaugu
rar uma terceira unidade para a

Erfag (Escola Rural Familiar de
.

Guaramírim) em 2012. O pri
meiro pala, no bairro Tibagi,
foi inaugurado no ano passa
do. A unidade está atendendo
atualmente 32_ crianças, mas

deve aumentar para 40 ainda
este ano. No Tíbagí, a escola
consome R$ 6,5 mil por mês,
entre pagamento dos professo
res, transporte e suprimentos, e
verba para o segundo polo deve
ser no mesmo padrão.

Os filhos do agricultor Gil
berto Neja participam do pro
jeto. O mais velho, Ricarlos, 12

anos, começou o curso no ano

passado e se mostra bastante
interessado nos assuntos traba
lhados em sala de aula.

"Os professores mudaram o

pensamento dele, deixaram ele
interessado na escola. É um co

nhecimento sobre agricultura
que agora, graças à escola, ele
está apreendendo", disse Gil
berto. Segundo Gilberto, a filha

caçula, Karine, 10, ainda está se

habituando com as aulas.

Famílias de agricultores têm
incentivo da Prefeitura para
aprender mais sobre o meio rural
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Pesquisa·
da AnamacQ

esquisa realizada pela entidade

_. em conjunto com o Ibope apon
ta para uma queda nas vendas
no varejo de materiais de cons

trução. Embora o início de ano quase
sempre trás uma redução no consumo, a
situação em 2011 está trazendo preocu
pações para o setor.

Juriti
,

Em dois anos e meio, organização che

gou a 80 funcionários e 3 mil clientes.Cartei
ra vigente 2010 foi de 14,6 milhões de reais,
mais 76% quanto a 2009. Para 2011 Diether

Werninghaus e sua equipe tem umameta de
crescimento de 125% sobre 2010. A IuritiMi
crofinanças possui nove unidades próprias
e três parcerias via ICC (Instituição Comu
nitária de Crédito), espalhadas por 11 muni
cípios. A matriz da organização está em Ia
raguá do Sul, com suas unidades instaladas

pelos três estados do sul do país.

Eleição na Acüs
Acontece na próxima segunda-fei

ra, 14 de fevereiro, a Assembleia Ge
ral Ordinária convocada para as 18h

quando, em primeira convocação, será
apreciado o Relatório de Prestação de
Contas sobre as atividades desenvolvi
das no exercício administrativo findo
em 31 de dezembro de 2010; leitura,
discussão e votação do Balanço Geral
relativo ao exercício administrativo
findo em 31 de dezembro de 2010 e as

suntos de interesse geral da Entidade.
Namesma data, às 19h, será realizada a

Eleição da Diretoria da Entidade, Ges
tão 2011/2012.

Na alca de mira
�

Proposta do presidente da França de in

tervenção nos preços das commodities re

cebeu duras críticas do ministro da Agricul
tura do Brasil que lembrou que quando os

preços estavam em queda ninguém propôs
ajuda ou um preço mínimo. Afinal, é o preço
baixo que derruba a produção e realimenta
a escassez que puxa os preços novamente

para cima. Diante do crescimento do con

sumo bem acima do aumento da produção,
o Brasil poderia até "endurecer" o jogo e li
mitar a exportação de grãos "in natura".
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Lourival Karsten

Economia 11

EDUARDO MONTECINo

Sócio ausente Campo de batalha: tablet
Depois do surgimento do primeiro jor

nal publicado exclusivamente em tablet,
"também outras empresas - entre elas Itaú,
Bovespa e Amil - correm para se tornarem

pioneiras nesta nova mídia. Embora ainda
com pouca penetração no mercado brasi

leiro, o iPad e seus clones estão na mão de
cada vez mais brasileiros.

Anunciada em 2005 como uma parceria
entre a PDVSA daVenezuela e a Petrobras, a re
finaria que está sendo erguida em Pernambu
co e que deverá estar concluída em 2012, até o

momento não recebeuum só centavo de inves
timentos dos venezuelanos. Nisto que dá fazer
sociedade com Hugo Chavez. Quem está ban
cando é a Petrobras com o apoio do BNDES.

Kleber Viero
"Para quem ainda não esco

lheu uma atividade á se dedi -

car neste ano, uma opção de cur
so: aulas de Francês. Para quem
quer ter um diferencial no mer

cado de trabalho e também de

seja sair do obvio e ampliar seus
horizontes." A língua da diplo
macia é a aposta da Alps. Afinal,
entender francês entre outras

coisas nos ajuda a ler os cardá

pios dos restaurantes ao redor
do mundo.

One Store
Marisol

A rede que comercializa as

marcas Marisol, Pakalolo e Ba

bysol continua crescendo acele
radamente e já chega a 120 lojas.
200 destas lojas foram abertas
nos últimos quatro meses.

Inflação
O IBGE apurou um aumen

to no IPCA de 0,82% em janeiro
que é a maior taxa desde abril
de 2005. Os principais respon
sáveis foram alimentos, bebidas
e transporte. Como se pode ob

servar, os alertas que publicamos
nesta coluna - infelizmente - es

tão se tornando realidade.

LOTERIA

06 - 32 - 47 - 54 - 78

SORIBO NtI 607
03 - 05 - 07 - 09 - 12
15-16-17-18-19
20 - 21 - 22 - 24 -25

Carnaval
IN DIGADORES

Com sua alegria e energia, o carnaval
é a grande fonte de inspiração para a Co

leção Infantil Summer 2011 da Malwee.
São peças com as cores e alegrias típicas
das festas infantis.

, TR

E:UI;!
BOVESPA

POUPANÇA

• 9.FEVEREIRO.2D11

9.FEVEREIRO.2D11

Imobiliáriá.com
DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6590

DÓLAR TURISMO (EM R$)

1,6610 ,,-0,36% .

Comemora no dia de hoje os sete anos de
existência. Este tempo foi suficiente para cons

truir uma posição sólida no mercado. fi/IiII1f!lJi1l:l:"
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Escola interditada pela terceira vez
Alunos da Escola Lauro Zimmermann ficarão sem aulas pelo menos até o próximo dia 21

GUARAMIRIM

Os cerca de mil
estudantes matriculados

. ,

na escola estadual
Lauro Zimmermann, em
Guaramirim, seguem sem

aula pelo menos até o

próximo dia 21.

Éque a escola foi interditada na
tarde de ontem. AVigilância Sanitá
ria e os BombeirosVoluntários con
sideraram que o prédio da escola
está irregularpara continuar funcio
nando. Os problemas mais graves
são a infiltração, a fiação elétrica ex
posta, os banheiros e a cozinha que
são insuficientes para o número de

alunos, não há rampa de acesso e

corrimão nas escadas, os extintores
estão vencidos e o gás está armaze
nado em local inadequado.

Até omomento, foi decidido que
os alunos da noite vão frequentar as
aulas na Escola Almirante Taman

daré, próxima da interditada. Os
alunos da manhã e da tarde só sa-

berão o local em que vão estudar no
dia 21 de fevereiro. Até essa data, a
SDR (Secretaria de Desenvolvimen
to Regional) fica responsável por

'

sanar as principais irregularidades.
Após a resolução dos problemas,
uma nova vistoria será feita pelaVi
gilância e pelos bombeiros. Se esti
ver tudo regular, oAlvará Sanitário e

o Alvará de Funcionamento pode-
.
rão ser emitidos.

"No momento, não há como

atender alunos naquele espaço. E
se não fosse interditada agora, os

problemas só iriam aumentar, pois
a cada ano está piorando. Assim,
alguma coisa terá que ser feita", afir
ma a fiscal da Vigilância Sanitária,
AnaMariaRodrigues.

Os alunos não serão prejudica
dos no conteúdo escolar. "Esses 15
dias sem- aula serão repostos aos

alunos em julho. Eu acredito que
eles vão ter de procurarum novo lo

cal, porque lá, não tem condições.",
comenta a professora de português,
Simone Cristina Ferreira.

EDUARDO MONTECINO

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Vigilância Sanitária constatou irregularidades no prédio na tardede ontem

PREVISÃO DO TEMPO
� �,�, fOI '"r $i, r�p w r ��) $� �"'I c
� i�II�:') � $fi��i �::;11 � s: � �m $fm�! �J t:
AI�J �,� E �/��TA/!
Tempo instável em se,
com nebulosidade variável
e chuva isolada em todo o

Estado. Permanece o risco
de temporal e granizo isolado
entre a tarde e noite, devido
ao maior aquecimento.

Jaraguá dó Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

SEXTA

��:�;o� . .,.
SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 32°C

DOMiNGO
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

(�tnvu\
Ciclone do RS não

atinge Santa Catarina
/.��,V�

Nova frente fria
aumenta instabilidade

A passagem de uma frente fria

pelo Estado entre a noite de ter

ça - feira e a madrugada de ontem
deve .aumentar a instabilidade
e ampliar a frequência e a força
das chuvas, trazendo junto ven

tos fortes.

O ciclone extra tropical que
está em formação entre o Uru

guai e o Rio Grande do Sul não
é motivo para alarmar os cata

rinenses. O fenômeno meteoro

lógico não deve passar do lito
ral gaúcho, onde provoca forte
ventania.

Ensnlar'aflo Pai'üíatmHllte !�i1biilílo Instável
Nublado

_ .

.

f

TrnvoaílaChuvoso

"
Se não fosse
interditada
agora, os

problemas só
iriam aumentar.
A.NA MARIA RODRIGUES,
fiSCAL DA VIGilÂNCIA

SANIl'ÁRIA

"

Problema já
havia ocorrido
em 2006 e 2009
Esta não é a primeira vez

que a Lauro Zimmermann é in
terditada. O mesmo se repetiu
em 2006 e 2009 porque o prédio
apresentava problemas na estru
tura. A SDR afirma que está em

andamento um projeto para a

construção de uma nova escola,
mas que deve ficar parado até o

dia 30 de abril por causa da ques
tão eleitoral, já que cessaram as

licitações nesse período.

/,<
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SEM ACORDO

Mínimo não é negociável,
atírma o secretário-ge
Presidência rejeita negociação com sindicalistas e fixa piso em R$ 545

O projeto deve ser
apreciado no Congresso
Nacio'nal em até 15 dias.
Em troca da aprovação,
o governo se dispõe a .

estudar um realaste maior
da tabela do Imposto de
Renda, hoje previsto para
atingir 4,5%.

s declarações
dadas nesta

feira, durante
Fórum Social

foram

terça
o 11°

Mun-

dial, em Dacar, no Senegal.
Segundo o ministro, a situa

ção fiscal do país não permite
ir além do reajuste, estabelecido
com base no acordo que prevê
aumentos anuais calculados so

bre a soma da inflação projetada
e da vadação do PIB (Produto In
terno Bruto).

O governo pretende fazer
um esforço para obter a apro
vação do valor do novo mínimo

no Congresso em no máximo 15

dias. "Nós vamos fazer um grande
empenho para ter tanto as cen

trais' quanto outros movimentos

muito próximos e discutir com

eles outras pautas que sejam dos
seus interessantes." afirmou.
O ministro minimizou a possibili
dade de que o reajuste sejamenor
do que a inflação. "A gente chama
atenção para o aspecto do conjun
to. Não é ano a ano. O que importa
é se vai haver ganho no período",
argumentou. "E vai haver um belo

ganho no período. A nossa previ
são é de que a economia siga cres
cendo a no mínimo 5% ao ano".
Por outro lado, o ministro ressal
tou que a correção da tabela do

Imposto de Renda segue negoci
ável, e que o índice de 4,5% que
consta na proposta do governo
pode ser alterado se o mínimo de

R$ 545 for aprovado. A preocu
pação do governo é não indexar a
economia.

Para o executivo, o impor
tante é que as centrais sindicais
reflitam "se é pertinente" abrir
mão do acordo "para ganhar R$
5 ou R$ 10 a mais para o salário
mínimo". "Essa nossa posição tão
firme nessa negociação é na ver
dade uma vitória que foi dos tra
balhadores e dos governos".
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"
Nosso interesse é

aprovar esse projeto
e poder chamar as
centrais para novos

debates.
GILBERTO CARVALHO,
SECRETÁRIO GERAL

"�o

Joinville Discfone Com. e Servo (47) 3145.7878 - DSN (47) 3026.5858 • Blumenau Seletron Distribuidora Ltda.

(47) 3222.3100 • Itajaí Ap Distribuidora Ltda. (47) 8438.3961 - Alarm System (47) 3348.9009 • Balneário Camboriú Digital Sat

(47) 3263.5555 - Oriohm (47) 3366.3755/3323.9048 (também em Blumenau) ...
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.LuizCarlosAmorim,
Escritore editor

Elyandria Aparecida
Silva, escritora
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CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CRÔNICA
SÁBADOSEXTA-FEIRlI\ TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

CharlesZimmennanlll,
escritor

CarlosHenrique
Schroeder, escritor:

Ao telefone...
- A propósito, hoje percebi que os telema

rketings da vida já não me ligam mais com tanta

frequência, pelo menos com aquela frequência
histérica de antes. Acho que eu fui esquecido por
eles, veja só!

- Pois, Arthur, meu caro, eu ainda não tive
tanta sorte! Me ligam oferecendo cartão de cré
dito todo dia...me ligam querendo que eu abra
contas em bancos que nem sei onde ficam...me

ligam políticos pedindo votos...Só não me ligam
pra avisar que ganhei dinheiro!
hehehehahaha

- Hahahahehieha ...bom
seria, aí até eu queria atender
essas ligações, meu chapa!
Mas, sério, não sei o que acon
teceu, de uma hora para outra,
meu telefone silenciou. Apesar
que agora, anda namodamandarmensagem no

celular, nossa, isso me irrita muito também. Es
tou ali doido pra ver um recado interessante e,

quando vejo, é publicidade de sei lá quem.
- Cara, dias atrás ouvi umahistóriamuita boa.

Parece que alguém, um conhecido do camarada

que me contou, decidiu entrar na onda dos liga
dores de plantão, deu corda e ficou quase uns 30
minutos na linha, enrolando, nomaior papo inú
til. Imaginou a cena?

- Caraca, Bernardo, tive uma idéia! Faz isso
também, mas emenda o esquema. Além de falar
mais que a pessoa ainda acrescenta um milhão
de palavras no gerúndio...vai ser engraçadíssimo!

- Meu, será? Não sei se não vou cair na garga
lhada no meio da conversa!

- Tenta, oras.
- É, vou inventarmoda na próxima vez, talvez

aí desistam de mim. Ops, falando em telefone,
meu celular está tocando. Ué, não conheço esse

número, mas vou atender, né?!
- Alô?!
- Alô, quem fala?
- Quer falar com quem?
- Quem está falando?
- Minha querida, você quer falar com quem?
- É o senhor Bernardo de Assis?
- Olha, até onde eu sei é sim!

- Estou ligando para se-

nhor para estar lhe oferecendo
uma...

- Minha querida, que óti
mo, você estáme ligando para
estar me presenteando com

uma casa emMalibu?
- Não, senhor Bernardo...

estou telefonando para estar lhe oferecendo
uma...

- Uma viagem para a Europa?
- Não, senhor Bernardo ...estou telefonando

para estar lhe oferecendo uma...
- Uma namorada linda como a Ana Hick

mann?
- Não, senhor Bernardo ...estou telefonando

para estar lhe oferecendo uma...
- Ah, então você está me ligando para estar

me oferecendo uma conta bancária recheada
de euros?

.

- Não, obrigada por estar me atendendo, se
nhor Bernardo! Agradeço a sua atenção, tenha
um bom dia.

- Arthur, funcionoumeu amigo! Hahahaha
- Eu não te disse!? Imagina se vira moda!

Hahahahaha

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

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14hl0, 15h50 -

todos os dias)
• De Pernas pro Ar (nac) (17h30, 19h20,
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
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• As aventuras de Sammy (dub)
(13h30 todos os dias)

• -Santuário (Leg) (15h15, 17h30, 19h45,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h45, 15h40,
17h50 - todos os dias)

• O Turista (Leg) (20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Cisne Negro (Leg) (14h, 16h30,
19h10, 21h40 - todos os dias)LANÇAMENTOS

.

CINEMA
• Cine Garten 2
• Desenrola (Nac) (15h40, 17h30, 19h20

- todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (13tf40,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Vencedor (teg) (14hl0, 16h45,
19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (dub) (13h50, 16h - todos os dias)
• Caça as Bruxas (Leg) (18h, 20h,
22h - todos os dias)

• O Discurso do Rei (22h - dia 4 e dia 5)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - O Filme (Dub) (13h30, 15h20,
17hl0 - todos os dias)

• O Turista (Leg) (19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (17h, 19h40, 22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Cisne Negro (Leg) (14h20, 16h50,
19h15, 21h45 - todos os dias)

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

• De pernas pro ar (Nac) (18h, 20h - todos os dias)
• Além da Vida (Leg) (22h - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Arminda diz a Joca que se perder o cargo, vol

tará para a Europa. Virgínia diz a Patrícia que ela
tem que convencer seu filho a morar na casa dela .

Lincon desabafa seus problemas com Ellen. Joca
acha que Flores está por trás de todos os crimes da
cidade e que ele não está sozinho. Flores aconselha
o prefeito a acusar o governo federal e estadual e

ele gosta da idéia. Arminda acha engraçado o con

selho do professor, sendo que foi ele que provocou
a situação. Nicolau liga para Flores para confirmar o
encontro. Karina fica ansiosa porque vai conhecer

quem é o misterioso professor.

" O Garoto da Casa ao lado
A tímida jovem negra Lindiwe Bishop não consegue esconder seu fascí

nio por lan McKenzie, seu misterioso e audacioso vizinho branco, acusado
.

de ter cometidoum terrível crime. Os dois jovens se aproximam e constroem
uma relação que atravessa os anos, lutando para sobreviver em uma África
marcada pelas tensões-raciais e revoltas sociais. O garoto da casa ao lado é
um potente romance sobre laços que se mantêm fortes e intactos, mesmo
diante de..uma realidade que parece fazer detudo paraQuebrá�los ..,j, :,,' ;'_'

,
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ARAGUAIA

Mariquita finge para Ruriá que não se lembra
de ter presenteado Estela. Aspásia tenta impedir
Mariquita de beber um chá feito por Ruriá. Estela
confirma sua gravidez para Ruriá. Amélia conta para
Manuela o que sabe sobre as falcatruas de Max .

Mariquita acorda no momento em que Max se apro
xima com uma almofada. Aspásia conta para Solano
sobre a visita de Max e ele pede a ela para chamar
Genão. Max resolve apagar seus arquivos do com

putador e salvá-los em um pendrive. Solano proíbe
Max de se aproximar de suas terras. Marly chega à
operadora e se surpreende ao encontrar Janaína.

Se o primeiro "Tropa de Elite" se tornou um fenômeno de bilhete
• I

ria, estasequênela superou o .original e.eotrou para a história corno a

maior bilheteria de um filme brasileiro no circuito nacional, com mais
de dez milhões de ingressos. Agora, o amargurado Capitão Nascimen
to passa a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública carioca, dei
xando,de enfrentar trafioantes .oara.ser oQr.igado a .lldar com opone,n-'
tes ainda maiores, na figura de polítlcos e policiais corruptos.

TI-TI-TI
Clotilde humilha Rosário e diz a Jacques que

faz parte do seu plano. Thaísa pede o telefone de
Eduardo para a mãe. Clotilde simula uma crise de
ciúme com Jacques no ateliê de Jaqueline. Pedro

flagra Luti beijando Camila. Armandinho levanta
uma cabana para ele e Desirée. Giancarlo vê Isabel
dar um beijo em Renato e teme que ela atrapalhe o

casamento do filho. Pedro chega em casa e se depa
ra com Gabriela fazendo as malas. Rosário procura

� emprego no ateliê de Jaqueline e a estilista pede
que ela seja sua espiã. Giancarlo arma um plano
para impedir que Renato e Marcela se separem.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo se vangloria pelo que fez com Norma para

Zeca. Norma afirma a Florinda que vai provar sua
inocência. Clóvis e Santos vão investigar o hotel
onde Léo ficou hospedado. Raul pede a ajuda de
Léo no projeto do lançamento do carro da empresa
de Vitória. André se demite. Natalie fica indignada
com o cachê que Newton oferece para ela posar
para a revista. Vitória recebe a notícia de que terão

que cancelar o lançamento do carro na Europa e liga
para Raul. Norma fica aflita quando Rubens diz que,
se não tiver nenhuma pista de Léo, ela terá que pa
gar pelo roubo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Seu senso prático estará ele

vado. Concentre-se nas suas

responsabilidades e nas questões
que tem para resolver. Paixão ciumenta.

Controle seus ímpetos. Abra os olhos com
o sentimento de posse.

Não deixe a ansiedade compro
meter suas tarefas e seu bem

estar. Evite esquentar tanto com

suas metas. Os horizontes vão se ex

pandir no romance. Defenda o que quer e

acredita, mas não apele para a teimosia.

GÊMEOS
Volte-se para o que contribui
com a sua paz de espírito e evite

perder tempo com atividades ou

assuntos improdutivos. No amor, valorize
a privacidade. Poupe suas energias e cui
de do que é mais urgente.

CÂNCER
Os astros aconselham você a ser

mais realista. Reflita sobre seus

planos antes de colocá-los em

prática. Seu romantismo vai deixar
a pessoa amada mais receptiva. Investi
mentos e negociações vão exigir atenção.

LEÂO
Nada de teimosia, Leão! Seja
mais flexível, sobretudo nas

parcerias e com colegas de
trabalho. Na vida a dois, concilie

mais, cobre menos. Se insistir em fa

zer as coisas do seu modo pode atrair
conflitos.

VIRGEM

i No trabalho, pode ser alvo de crí-
I'

ticas. Melhore seu desempenho
e aprenda o que for possível. Na

vida a dois, se cada um ce'der um pouco,
tudo deve melhorar. Invista em seu aper

feiçoamento profissional.

Em matéria de dinheiro, evite pi
'''''",./.,'''. sar em terreno que desconhece

ou pode ter prejuízo. Consulte a
.

sua intuição antes de tomar decisões
e assinar qualquer coisa. Romance mais

cúmplice. Em vez de contar com a sorte,
seja prudente.

ESCORPIÂO
Divergências à vista! Deixe a tei

mosia de lado e tente entender o

que esperam de você. A harmo-

nia com quem ama dependerá de

boa vontade para conciliar e ceder. Hoje,
não convém forçar a barra para obter o

que quer.

SAGITÁRIO
, Na profissão, em vez de discu

tir, apresente alternativas. Tal-

vez sejam necessárias pequenas

adaptações em seu cotidiano. Na relação
a dois, não hesite para fazer concessões.
Deixe a teimosia de lado hoje.

CAPRICÓRNIO
Com determinação, prudência e

disciplina, terá mais condições
de afastar os desafios. Na vida sen

timental, altos � baixos. Cuidado com sua

possessividade. Invista no que é certo e

desconfie de lucros fáceis.

AQUÁRIO
Nas primeiras horas do dia, não
dê espaço para confusões. Ser-

viços especializados e tarefas soli

tárias vão cair como uma luva. Com sua

cara-metade, curta mais o ninho de amor.

Cuidado, pode ser mal-interpretado(a) hoje.

Não deixe as tensões de hoje afe

tarem sua motivação e sua auto-

estima. Diminua as críticas e inten

sifique o carinho, isso pode fazer milagres
por suas relações pessoais. Evite insistir no

que não apresenta bons resultados.
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Promoter e humorista
são detidos em Blitz
Q humorista Amin Khader e o promoter David Brazil

foram detidos numa blitz da Lei Seca, na noite desta

terça-feira, na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca,
zona oeste do Rio, quando voltavam da quadra da Gran
de Rio, atingida pelos fogos de segunda-feira. Essa é a

segunda vez que David Brazil é detido em uma blltz do

gênero. Em janeiro, foi parado pela poücla quando volta
va do primeiro ensaio da Salgueiro� no dia nove.

Segundo o colunista. Bruno Astuto, do jor
nal "O Dia", a modelo Laís Ribeiro deve ser a

próxima integrante da equipe "de angeís da gri
fe Victoria's Secret. A marca já divulgou que a

próxima top da marca será uma brasileira, e o

.oast jã conta com as ile'rêS Adriana Lima;
Alessarrdra Ambrósio e Goulart. A ernpre-

"

breve.

Dado Dolabella
fará doações no Rio
O ator Dado Dolabella deve visitar hoje a região

serrana do Rio' de Janeiro, para auxiliar na entrega
dos donativos para as famílias prejudicadas pelas
enchentes que castigaram a região. Segundo o co

lunista Bruno Astuto, do jornal "O Dia", o ator vai

aproveitar e levar junto o violão, para cantar algu
mas músicas para as crianças que estão abrigadas
no Ginásio Pedrão, em Teresópolis.

DIVIRTA-SE

Ossinhos pro cachorro
Uma família estava jantando em um restaurante.

Findo o jantar, o pai diz ao garçom:
- Embrulhe a carne que sobrou. A gente vai levar

para o nosso cachorro!

Imediatamente, os filhos gritaram, felizes:
- Oba! O papai comprou um cachorro pra gente!

Marina
Person deixa
M1Vapós
18.anos

Segundo a "Folha de São

Paulo", a VJ Marina Person, um

dos símbolos da MTV, não faz
mais parte do quadro de apre
sentadores da emissora. Marina
trabalhou durante 18 anos com

a rede, e agora vai se dedicara

projetos na área de cinema. Da

MTV, guarda muito carinho, e diz

que na rede, fez muitas coisas
da qual se orgulha e vai sempre
levar consigo.

Gicarelli vai
casar neste ano

A apresentadora Daniella Cicarelli deve subir ao

altar ainda esse ano. De acordo com a assessoria da

apresentadora, o casamento de Daniella com o empre
sário Frederico Schiliró está marcado para junho deste
ano. O casal está junto há cerca de um ano e meio. O

primeiro casamento, com o jogador Ronaldo, o "fenô

meno", em 2005, foi desfeito em apenas três meses.

Marisa Orth volta à
1V em "Algo Errado"
A atriz divulgou pelo Twitter o seu retorno à telinha, na

minissérie "Algo Errado", de Fernanda Young e Alexandre
Machado. "Vem aí um próximo programa Algo Errado, se
rei Valéria, ex-gorda cabeleira, amiga de um gay", postou.
"�Igo Errado" terá 14 episódios e conta a história de um

homossexual assumido e bem sucedido, que, após bater
a cabeça numa boate, descobre que não é mais gay; A
estreia está prevista para abril, na Rede Globo.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples evidante. 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.

ANIVERSARIANJES
10/2
Ademir Oechsler.

Alcides Schmern
Almir Rolffi

Ananias Saldanha

Andrei Heller

Antonio Botadiuk

Antônio Popadink
Atilio Fontana

Claudio M. Braatz

Claudio Oiante

Cristian P. Gehrke

Daisy M. Ploszai '

Dulamar G. Rachadel

Elenir Hamburg
Fabiana J. de Olivei'ra

FeÚpe G. Kopp
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moagoncálves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Fofocódromo

-� elo meu fio vermelho fiquei sabendo que este ano saiu uma

_.. revoada de bees para o Rio de Janeiro. Mas nada a ver com

o carnaval, praia ou futebol. Espalha o pelotão pink que um
Cartório, na Barra da Tijuca, aceita a formalização do contra-

to de parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. Será? Só tomando
mesmo um chope bem gelado da Kõnígs Bier.

Buxixo
As comadres de plantão

não perdem' uma. Adoram
um babado. A última que
caiu naminha caixa de e-mail
é que uma garotinha bonita_
de corpo, mas tem malícia de
adulta, colo sensual e recém

completado 18 aninhos, es

taria enfeitiçando os amigos
do irmão mais velho. E nem

os colegas do pai escapam
das suas cruzadas de pernas,
olhares e bocas. Os pais pen
sam que ela é um anjo, mas
o condomínio de luxo já sabe
que ela é bonitinha e ordiná
ria. Fala sério, isso não dei
xaria o Nelson Rodrigues de
cabelos arrepiados?

Gislaine Bruns é a grande
aniversariante. de hoje. No sábado
rola aquela festa na Recreativa
Dalila para comemorar em grande
estilo a data

._Slg?S�C�& ;
��I

Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819· centro· Jaraguá do Sul

NAS RODAS
Ojovem
empreendedor
Michel Batista
curtindo seu novo

amor Isabela
Delitsch no litoral
catarinense.

• Cintia Barg chegou ontem de
seu recreio em Sampa com os

netos. Não é a primeira vez, mas

como sempre, adorou tudo.

• Gislane Michels está torrando
tudo o que sobrou do verão
nos cabides da Fine Fiore, com
descontos de até 50%. Não dá
para perder,

• O novo casal destaque é
formado por Pepe Narloch e

Lu Soares. Sábado, ao lado de

Thiago Mattos, eles serão hostes
na inauguração da casa noturna
TheWay. Onde,

comer bem
em Jaraguá

Na Confraria do
Churrasco. Todo dia
uma novidade.

• Não ousem esquecê-la: a
artista plástica TâniaCotrim,
certamente será a aniversariante

mais festejada de hoje. Liguem!
Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Cheers!

IIEu SÓ faço o

que eu quero e

com quem eu

quero".
Giovanna Antonelli,
falando sobre sua

vldafntlma.

Dica de quinta-feira
Curtir a choperia Bier Haus.

Um dos points que veio para ficar.
E agora com novidades na casa.

. ,.U.nimedl�,
-"<�,

� c:". .

z "
•

o m�lhor plano de saúde é v.ver.

O segundo m�Jhór é tJnunecL

Niver do Juvenal
O grande aniversariante de

hoje é o meu- querido amigo Iu
venal Micheluzzi, proprietário
do Restaurante Mime. O boa

praça esconde a idade. Uns di
zem que ele não entrou na casa

dos "entas" Já outros garantem
que a carinha de jovem é fruto
do cuidado com a cabeleira. Ele

estariagastando mais de um litro
de tinta para mantê-la intacta e

sempre castanha escuro. Para
béns! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o gente

boa Cássiu Gonçalves, da Cassius
Corretora de Seguros. Ele é outro
amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Pra quebrar!
Por falta de comunicação interna na Secretaria de Desenvolvimento

Econômico e Turismo de Jaraguá, a 4a Macarronada Beneficente doMoa
não será mais realizada no Pavilhão da Schützenfest. O parqúe passará
por um período de reforma e nós com um baita prejuízo no bolso. Ami
nha despesa irei repassar para a pasta. Se não pagar...Aí é problema deles.
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pelos professores Luiz Carlos Rodri
gues da Silva, o Kadylac, e Lude
ritz Gonçalves Filho, e as equipes
femininas por Gilmar Iungton.
Para a temporada, a expectativa é

'.
a conquista dos títulos, a continui
dade do trabalho nos núcleos e a

revelação de novos talentos. Ape
sar de aproveitar os atletas que se

destacam nas escolinhas, a procura
por uma vaga em Iaraguá por joga
dores de outras cidades é grande.

IIEntre outras coisas, os
polos servem para suprir

as necessidades de
atletas de rendimento".

BENHUR SPEROTTO,
COORDENADO DO VOlEI

RETORNO AOS TRABAl OS

Iníciodemais lDIladécadavitoriosa

Um exemplo de atleta
de fora que se destacou
foi Júnior, que hoje

se sustenta do voleibol

jogando na Argentina.
KADYLAC, TÉCNICO DE VOlEI

"

Conheça os novos
reforços do vôlei
de Jaraguá do Sul

No total, seis novos atletas che

garam à cidade. Para a categoria de
Olesc, o ponteiro Guilherme de
Oliveira e o central Rodrigo Leit
zke vieram de Tirnbó (SC), já Ede

jan Grah (sem posição definida)
é natural de Água Doce (SC). Nos
Joguínhos, o central Lucas Ribeiro,
de Goiás, e o levantador João Beral
do, de Blumenau, reforçam a equi
pe. Segundo Kadylac, outros atletas
entraram em contato para treinar

aqui, mas a modalidade não pôde
contratar por falta de alojamento.
"Um exemplo de atleta de fora que
se destacou foi Júnior, que hoje se

sustenta do voleibol jogando naAr
gentina", exemplificou.

Vôlei completou dez anos no ano passado e pretende continuar conquistando títulos em 2011

JARAGUÁ DO SUL

O que esperar para
a temporada de uma

modalidade que chegou
há uma década com
inúmeras conquistas?

.

s vitórias. É isso que
pretende o vôlei de Iara
guá do Sul, que iniciou
ontem' os trabalhos no

ginásio da Marisol. Para esse ano,
serão aproximadamente 60 atletas
no masculino e 40 no feminino que
vão disputar prioritariamente os tí
tulos da Olesc e JoguinhosAbertos.

De acorda com o coordenador
do vôlei, Benhur Sperotto, a base
de escolinhas, hoje com 18 núcle

os, tem dado continuidade à boa

atuação das equipes. "Entre outras

coisas, os polos servem para suprir
as necessidades de atletas de ren

dimento", declarou. Os núcleos fa
zem parte do projeto "Evoluir", que
funcionam nas escolas da cidade e

contam com a participação de 1,7
mil estudantes.

Os garotos serão comandados

"

"Devido à seriedade e transpa
rência do trabalho realizado aqui,
tem atletas de outras cidades que
nos procuram", disse Kadylac. Já
o feminino terá de evoluir mais
um pouco para chegar nesse pa
tamar. "Estamos passando por
um momento de transição. Den-
tro das nossas possibilidades que- '

..•remos fazer uma boa temporada", I
ponderou Gilmar. Cerca de 100 atletas, mais integrantes da comissão técnica, estiveram no ginásio da Marisol na tarde de ontem

EDUARDO MONTECINO

lB��
Ol!tf.r. ri. r�.,� t::w.�

www.difuso.com.br
(47) 3276-8800

EQUIPES TEM ATÉ O DIA 4 DE MARÇO PARA EFETUAR INSCRiÇÃO

Inscrições para
Varzeano abrem
segunda-feira
O 29° Campeonato Varze

ano - Troféu Raul Valdir Ro

drigues abre inscrições na
.

próxima segunda-feira, 14. Os
interessados devem acessar

o site www.fmejaraguadosul.
com.br na opção "baixar arqui
vos". Cada equipe poderá dns
crever 22 atletas, mais a comis-

.

são técnica. A inscrição só será
efetivada mediante a um che

que caução no valor de R$ 500.
O congresso técnico será

no dia 4 de março, às 19h,
data que encerra as inscri

ções. O regulamento será o

mesmo de 2010 e a premia
ção vai do campeão ao quar
to colocado. As fichas de ins

crições deverão ser entregues
na FME (FundaçãoMunicipal
.de Esportes), anexa a Arena

laraguã, em horário comer

cial, com Cleide ou Caius.

Em reunião realizada segun
da-feira a Prefeitura de Massa
randuba debateu a situação do

esporte.A reforma do ginásio po
liesportivo e o estádio municipal
foram os temas centrais da au

diência. As obras ficarão prontas
até o dia 13 de março. Foi discuti
do também a reforma da praça, a

comunicação das ações, o Aberto
de Futsal (não será realizado pela
Prefeitura), a criação de eventos

esportivos para nova geração e o

calendário municipal para o �o
de 20] 1 (não divulgado).

Massaranduba
debate situação
do esporte

Em 2010, Galacticos (com a bola) foi vice-campeão do certame

lIoUa CU aulcu énaConradi.
Maleriall!AClJÚUpara atacad.Ltevar�

(47) 3370-1492 I (47) 3376-4253
Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Gonradiembalagens@terra.Gom.br
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Françamantém os tabus
Mano Menezes não vence seleção de tradição e Brasil segue com jejum
PARIS

A seleção brasileira bem
que tentou, mas a sina
continua e, ontem, a
equipe de Mano Menezes
perdeu o amistoso par
a França por 1xO.

Agora
são seis jogos se

guidos sem uma vitória

sequer sobre a França e

quase 20 anos de jejum.
No entanto, o período sem vencer

é o que menos preocupa o técnico
Mano Menezes neste momento, e
sim os resultados ruins de sua se

leção contra adversários conside
rados fortes. Antes deste revés, o
Brasil havia perdido pelo mesmo

placar para a Argentina, em no

vembro de 2010.
A explicação para a inefici

ência do ataque diante de rivais
históricos pode ser encontrada

• no meio-de-campo. A ausência
de meias como Ganso e Kaká fez
com que Mano testasse jogadores
como Douglas e Ronaldinho Gaú

cho, contra a Argentina, e Jadson,
Hemanes eRenatoAugusto contra
a França. Sem tempo para treinar,
o entrosamento na seleção não
aconteceu, o que ficou evidente

.

na partida no Stade de France.
Mesmo assim, a seleção brasilei-

ra realizouUmbomprimeiro tempo
diante dos algozes franceses. O
bom posicionamento dos laterais
e dos meio-campistas fez com que
a equipe tivesse a posse de bola. Ro
binho e Pato, no entanto, não con

seguiram finalizar com precisão.
Com a seleção tendo o jogo sob

controle, Hemanes tratou de acabar
com as expectativas da torcida bra
sileira. O meia da Lazio acertou o

peito de Benzema aos 39 minutos.
Commais espaço para tocar a bola,
já que Mano optou por não mudar
o esquema da seleção (apenas re

cuouRobinho para omeio-campo),
aFrança dominou o segundo tem
po. O gol da vitória saiu aos nove

minutos, quando Menez passou
por Robinho e André Santos pela
direita para cruzar rasteiro, fazendo
a bola encontrar o pé de Benzema,
que só a tocoupara o fundo do gol.

Mano Menezes tentou mudar
a equipe; tirando Renato Augus
to, que teve uma estreia discreta,
para a entrada de Iadson, ex-Atlé
tico-PR. Além disso, deu chances

para Sandro e Hulk. O atacante

do Porto, inclusive, teve a melhor
chance para o Brasil ao menos

sair do amistoso com o empate,
mas, após o bom passe de Iadson,
Hulk adiantou a bola, facilitando a

I

defesa de Lloris. Agora, a seleção
brasileira volta a jogar no dia 27 de

.

.
março, em Londres, ainda sem um

adversário definido.

DIVULGAÇÃO/MOWA PRESS

Expulsão de Hernanes complicou esquema deMano Menezes na partida

(ORINTHIANS GOLEIA O ITUANO NA ESTREIA DE lIEDSON

Fluminense sofre para empatar em casa
DIVULGAÇÃO/PHOTOCÃMERA

Flumiriense e Argentinos lu-
'

replays foram inconclusivos.
niors fizeramumjogo de dimensões
épicas e com lances controversos PAULISTA
na abertura da Libertadores. Pior

para os donos da casa, que amar

garam um empate por 2x2. O
sentimento de derrota foi ainda
maior, pois o time sofreu dois gols
de cabeça do pequenino Niell, de
escassos 1,62m de altura. Rafael
Moura, por sua vez, também fez

dois, suprindo a ausência de Fred.
O jogo foi marcado por dois

lances polêmicos, ambos desfavo
ráveis aos argentinos. O primeiro
ocorreu a umminuto. Mariano en
trou duro em Oberman dentro da
área. Aos 35 minutos, Gum dividiu
comNiell e a bola foimansamente
rolando para dentro do gol. André
Luís chegou espanando em cima
da linha. A bola pareceu ter sido ti
rada de dentro dameta, mas até os

:1

I

A volta de Liedson ao Corin
thians não poderia ter sido melhor:
com dois gols evítóriapor 4xO sobre
o Ituano, em jogo válido pela sexta

rodada do Paulista. Logo aos 2 mi

nutos, Alessandro serviu Ramirez:
1xO. O segundo gol veio de Chicão
cobrando falta na barreira. O za

gueiro pegou o rebate emarcou.

O Corinthians voltou para a

fase final se poupando do forte ca
lar. Vendo o rival crescer, o Timão
deixou o tom cadenciado e Morais
entrou serviu Liedson, que aos 31
definiu a partida. Ele ainda teve

a oportunidade de consagrar sua
reestreia: aos 46 minutos, pegou
o rebote de um cruzamento e fe-
chou o placar em 4xO. Rafael Moura marcou os gols que evitaram a derrota Tricolor ontem à noite

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 8" RODADA
RESULTADOS
ONTEM

Avaí 2xl Marcilio Dias-SC

Brusque 3xl Metropolitano-SC
Chapecoense 2)(2 Concórdia
Criciúma 2xO Figueirense
HOJE
19h30 - Imbituba x Joinville

CLASSIFICAÇÃO: Criciúma 15, Figueirense
13, Brusque 12, Chapecoense 12, Joinville
10, Marcílio Dias-SC 10, Imbituba 9,
Metropolita_no-SC 8, Avaí 8 e Concórdia 6.

• CAMPEONATO CARIOCA
• ya RODADA
SÁBADO (12/2)
19h30 - América-RJ x Vasco
DOMINGO (13/1)
17h - Flamengo x Resende
17h - Nova Iguaçu x Boavista-Ri
17h - Americano-RJ x Volta Redonda
17h - Madureira x Fluminense
17h - Olaria x Bangu
17h - Cabofriense x Duque de Caxias
17h - Botafogo x Macaé

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Flamengo 18,
Resende 13, Nova Iguaçu 11, Boavista- RJ

10, Volta Redonda 5; Vasco 4, América-RJ
4 e Americano-RJ 2. GRUPO B: Botafogo
16, Fluminense 15, Bangu 9, Duque de
Caxias 7, Olaria 7, Macaé 6, Madureira 5 e

Cabofriense 1

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 8" RODADA

DOMINGO (13/2)
Novo Hamburgo x Grêmio
Internacional x Pelota

Caxias x Porto Alegre
Lajeadense x Juventude
São Luiz x Cruzeiro-RS

Ypiranga-Râ x Veranópolis _

Universidade x Inter-SM
São José-RS x-Santa Cruz-RS

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Caxias 13,
Internacional 12, Lajeadense 11,Ypiranga
RS 11, São José-RS 10, Novo Hamburgo
10, Univerisade 8 e São Luiz 7. GRUPO B:

Grêmio 14, Juventude 13, Veranópolis 10,
Pelotas 8, Cruzeiro-RS 7, Santa Cruz-RS 6,
Inter-SM 5 e Porto Alegre 4.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 8" RODADA
RESULTADOS
ONTEM
Paraná Clube lx2 Operário
Rio Branco-PR 2x2 Iraty
HOJE

16h30 - Corinthians-PR x Coritiba
20h30 - Paranavaí x Arapongas
20h30 - Cascavel x Roma-PR
21h15 - Atlético-PR x Cianorte

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 17, Cianorte
16, Iraty 14, Operário 13, Atlético-PR
12 Corinthians-PR -12, Arapongas 10,
Paranavaí 10, Roma-PR 9, Cascavel 4, Rio
Branco-PR 5 e Paraná Clube 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 6" e 7" RODADA

RESUIJADO
ONTEM

Corinthians 4xO Ituano

Prudente 3x3 Portuguesa
Ponte Preta lxl Linense

• 8" RODADA
AMANHÃ
21h - Santos x Noroeste .

SÁBADO (12/2)
19h30 - Palmeiras x Americana
19h30 - Linense x Prudente
19h30 - Botafogo-SP x Santo André

. DOMINGO (13/2)
17h - Paulista x Corinthians
17h - Portuguesa x São Paulo

19h30 - Mirassol x são.caetano
19h30 - São Bernardo x Ponte.Preta
19h30 - Bragantino x Ituano
19h30 - Oeste x Mogi Mirim

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 16, Santos 15,
Americana 13, Mirassol 13, São Paulo 12,
Corinthians 12, Oeste 10, Portuguesa 10,
Bragantlno 9, Ponte Preta 9, Paulista 8,
São Caetano 8, Ituano 8, Noroeste 8, Mogi
Mirim 7, Botafogo-SP 7, Linese 6, Santo
André 6, São Bernardo 5 e Prudente 2.

• COPA LIBERTADORES
RESULTADO
ONTEM
Fluminense 2x2 Argentinos Juniors
TERÇA-FEIRA (15/2) .

22h45 - Deportivo Táchira x Santos

QUARTA-FEIRA (16/2)
22h - Emelec x Internacional
22h - Cruzeiro x Estudiantes

QUINTA-FEIRA (17/2)
19h45 - Grêmio x Oriente Petrolero

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Criançaéatropelada
porônibus emorre
Menino de três anos estava na garupa da bicicleta do padrasto
Um acidente ontem'
à tarde, envolvendo
um ônibus e duas
bicicletas, resultou na

morte de uma criança
de apenas três anos.

�"'btropelamento aconteceu

or volta das 15h na esquina
das ruas Epitácio Pessoa e

......'t-<loriano Peixoto, no Centro.
O menino Carlos Eduardo Alvaren

ga de Oliveira estava em urna cadei
rinha presa à garupa da bicicleta do

padrasto, José Nilton Barbosa dos
Santos. Ao lado, em outra bicicleta,
estava a mãe do garoto, Alexandra
Barbosa. O casal sofreu apenas feri
mentos leves.

Atropelamento aconteceu
na esquina das ruas

. Epitácio Pessoa e Floriano
Peixoto, no Centro.

CRU�E EN� 4

Acusado de
estupro é preso
Um homem de 40 anos, com

mandado de prisão em aberto

por estupro, foi detido em Schro
eder na terça-feira e levado ao

Presídio Regional. Ele é acusado
de cometer o crime contra um

enteado em 2004, e recebeu pena
de sete anos e dois meses de re

clusão. O suspeito absolvido em

primeira instância, mas depois
considerado culpado pelo Tribu
nal de Justiça.

Segundo a versão da família,
os três aguardavam o sinal abrir

para atravessar a rua, quando o

ônibus com placas de Blumenau
dobrou a esquina e atingiu as

bicicletas. O menino caiu junto
com a cadeirinha e foi atropela
do pelo rodado traseiro do ôni
bus. "Eles (pais) estão em choque
e desesperados", iriformou o tio

da criança, Genildo Barbosa.
A versão do motorista do ôni

bus para os policiaismilitares é de

que ele não viu os Ciclistas, apenas
ouviu o barulho após atingi-los.
O oficial que participou da ocor

rência, Márcio Filipi, disse que foi
realizado o teste do bafômetro no

motorista e que ele estava sóbrio.
Ontem, o condutor do ônibus,

que não teve o nome divulgado,

preferiu não conversar com a re

portagem de O Correio do Povo

sobre o assunto. A Polícia Civil vai
abrir urn inquérito para investi

gar as causas do acidente. Se ficar
confirmado que o motorista do
ônibus teve responsabilidade no

atropelamento, ele poderá res

ponder por homicídio culposo,
quando não há intenção dematar.

O tio contou que o casal tem
mais urn filho de cinco anos e havia
levado Carlos Eduardo para urna

consulta no Hospital Jaraguá. A

família mora no baírro Iaraguá Es

querdo. Este foi o segundo acidente
de trânsito com vítima fatal na área
urbana domunicípio este ano.

• Bisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

o.UADR�U·iA U�VADIU C:ASA E U=VOU PRODU1"OS IMPORTADOS

ladrões se disfarcam de policiais3
.

O delegado de Guararnirim,
DanielDias, investiga urn assalto à
residência ocorrido no final da tar
de de terça-feira, na localidade de
Ribeirão Frida, emMassaranduba.
De acordo com as vitimas, quatro
homens vestidos com coletes da
Polícia Civil entraram na casa ale

gando que fariam urna apreensão

de produtos ilegais. A suspeita é

que a quadrilha sabia que a famí
lia morou no exterior e voltou há

pouco tempo, e que havia objetos
importados na casa.

Ao saírem, os bandidos cor

taram o fio do telefone e fugiram
em urn Fiat Doblo. Além dos pro
dutos, também foram levados do-

cumentos do casal. IINão sabemos
se os coletes eram realmente da

polícia, se eram cópias ou simples
mente coletes pretos, que podem
ter confundido a família", declarou
Dias. Por enquanto não há pistas
sobre o paradeiro dos ladrões. Este
foi o quarto assalto registrado em

Massaranduba este ano.

PEDIDO DE
.

LICENÇA AMBIi:NTAL
A Imunizadora Jaraguá Ltda. CNPJ: 03.172.333/0001-96

torna público que está requerendo à Fundação do Meio Am

biente (FATMA) a Certidão de Atividade não Constante na

Resolução CONSEMA para serviço de coleta e transporte
de efluentes de tanques sépticos sem tratamento, localiza
da na Rua José Emrnendoe. )0 1781, no bairro Jaraguá
Esquerdo em Jaraguá do Sul - C
Att. Fernando Voigt - Sócio IDiretor

Rua Felipe Shmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina

Fone: +554832161700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatrna.sc.gov.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REP(mUCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADODESANTACAIARINA

Tabelionato do Município eComarcade IaraguãdoSul
- CarlosFabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390' Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notàs e Protesto

EDITALDE INfIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no praw de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto eou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 169997/2011 Sacado: ADEMIR LEIER Endereço: RUARlBEIRAO AUCE-antes abatedouro a direita, 4· casa
direita - GARJBALDI - JARAGUADOSUL-SC - CEP: - Credor:WERNERMARQUARDT Portador: - Espécie:NP - N°Titulo:
02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.470,00 - Vencimento: 10/11/2007

Apontamento: 170017/2011 Sacado:ADENILSON FERREIRADASILVA Endereço: RUAURURBICI385 - ESTRADANOVA -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-366 Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSA Portador:
- Espécie: Cl' - N'Titulo: 20013143519 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.220,10 - Vencimento: 10/08/2009

Apontamento: 169724/2011·Sacado: ADORESVAllE Endereço: RUA PADRE PEDRO FRANKLIN 133 - CENTRO - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: MARIA ADElAIDE FlDRESME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: PED 76898-2 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 77,63 - Vencimento: 16/01/2011

Apontamento: 169992/2011 Sacado: BELLXEVENTOS LIDA Endereço: R JOAO FRANZNER, 41 sala 01- SAO LillS - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-840 Credor: COZIlARCOM E IND DEAIlMENTOS ll'DA Portador: - Espécie: CH - N'Titulo:
000019 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 664,13 - Vencimento: 11/11/2010

Apontamento: 169993/2011 Sacado: BELLXEVENTOS ll'DA Endereço: R JOAO FRANZNER, 41 sala 01- SAO LillS - Iara
guádo Sul-SC - CEP: 89253-840Credor: BELLXEVENTOS ll'DA Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 000040 O - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 321,12 - Vencimento: 07/12/2010

Apontamento: 169823/2011 Sacado: CESAR ROBERTO KONESKI Endereço: RUA VICfORWITHOSHI, 200 - TIFA MAR
TINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: STARKE SECURITIZADORASA Portador: COMERCIALMULTISOM LTDAME

Espécie: DMI - N°Titulo: 000660/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.363,00 - Vencimento: 27/0112011

Apontamento: 169111/2011 Sacado: CHARLES BARBOSA REECK Endereço: RUA ABRAMO PRADI,220 - BARRA D RIO
CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:EGIDIOMAZZI Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 01/06 - Motivo: faltade

pagamentoValor: R$ 220,00 - Vencimento: 20/06/2010

Apontamento: 169994/2011 Sacado: CRISlAlNE OLINGER Endereço: RUA DAS FLORES, 1089 aSA 117 - TlFAMARfINS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: INOUE E GOES COMERCIO DE PISCINAS LTD Portador: - Espécie: CH - N°Titulo:
0100641- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 636,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 169909/2011 Sacado: DYNAMKDO BRASIL LTDA Endereço: RUAMARECHALDEODORODA FONSECA,
1188 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: QT EQUIPAMENTOS LTDA Portador: QT EQUIPAMENTOS
LTDAEspécie: DMI - N°Titulo: 0020899/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 690,35 - Vencimento: 01/02/2011

Apontamento: 169333/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO LIDAME Endereço: RUA JOSETHEODORO RlBEIRO 3860
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTIL FARBE ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1022179A
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 986,96 - Vencimento: 14/0112011

Apontamento: 170006/2011 Sacado: FARMASCHOPING ll'DA Endereço: AV.GETUUO VARGAS 268 SALA 132 1 PISO -

CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANARELLO LT Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 908767001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 465,28 - Vencimento: 26/01/2011

Apontamento: 169701/2011 Sacado: HONEYMODAS ll'DA-ME Endereço: RUA LUIZ STARI 1504 SAlA 02 - NEREU RA
MOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: TANlSE INDUSTRIAE COMERCIO LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 527548004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 643,74 - Vencimento: 27/01/2011

Apontamento: 169780/2011 Sacado: JMP TRANSPORTES E SERVICOS LIDA Endereço: RWlLLY BARTEL SAlA 03 185 -

BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: SUPREMO CIMENTOS S/A Portador: - Espécie: DMT - N°
Titulo: 4658.101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.001,78 - Vencimento: 21/01/2011

Apontamento: 169784/2011 Sacado: )MP TRANSPORTES E SERVICOS ll'DA Endereço: RWlLLY BARTEL SAlA 03 185 -

BAEPENDI - jARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: SUPREMO CIMENTOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 4242101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.533,98 - Vencimento: 21/01/2011

Apontamento: 169949/2011 Sacado: JOSLEI BENTO DASILVA Endereço:WERNER STANGE 25 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-280 Credor: CLEBER HERNACKI - ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 6459 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.388,00 - Vencimento: 31/01l2Qll

Apontamento: 169836/2011 Sacado: JOVlLDE INESR.DOS SANTOS Endereço:AVGETIJUOVARGAS 21 - CORUPA - CEP:
Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Portador: MARCOS ANDRE FAGUNDES Espécie: DMI - N°
Titulo: 0850102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$155,91-Vencimento: 21/01/2011

Apontamento: 168935/2011 Sacado: LUIZ BEUTZKE Endereço: RUAOITO HILBRECHT 712 - CORUPA-SC - CEP: 89278-
000 Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S A Portador: CARROCERIAS LENOIR UMITADA Espécie: DMI
- N°Titulo: 2686/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.668,00 - Vencimento: 15/01/2011

Apontamento: 169975/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN ME Endereço: RUAAFONSO BARfEL233 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEI': 89256-100 Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S A Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 214931-19 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.339,10 - Vencimento: 02/02/2011

Apontamento: 169879/?011 Sacado: MASSA FACIL COM E f-oAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE 230 -

.

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALL AGNOL I1'DA Portador: ACEVEDO & DALL AGNOL

LTDAEspécie: DMI - N°Titulo: 95019 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.480,77 - Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 169520/2011 Sacado: MILTON DOS SANTOS Endereço: R NELSON NASATO, 61 AP 501 -)ARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89253-040 Credor: LIPPITEC SUPORTETECNICO LTDA Portador: - Espécie: DMT - N'Titulo: 1790 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 292,00 - Vencimento: 20/01/2011

Apontamento: 169857/2011 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268 SAlA 215 - jA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA Portador: MARCOMAR COMERCIO
DE AUMENTOS LTDA Espécie: DMJ - N° Titulo: 10001385 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 499,59 - Vencimento:
07/12/2010

Apontamento: 169660/2011 Sacado: SUPERMERCADOS JUANAS I1'DA EPP Endereço: RUA NEREU RAMOS 101 - CO
RUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: TAlCO INDUSTRIAL Portador: - Espécie: DMT - N°Titulo: NF2770/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$1.l30,61-Vencimento: 21/01/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio doPovo", na data de 10/02/2011. Jaraguá
do Sul (SC), 10 de fevereiro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22
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Na Caraguá Auto Elite
o uno começa a�tes
do co,rnCMII. ,,*

Promoções válidas atê '10/02J2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10f11, cód 5U11 C4. com preço promocional à vista a partir de R$29.290,OO. Direção hidráulica, Pacote Trend e Módlllo Comfort por R$990,OO
(pacote referência W421W43+P09) véncee somente para compra de Novo Gol1 ,O e 1.6. Novo Fax 1,0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10i11, cód. 5Z31 R4, com preço promocional â vista a partir de RS31. 100,00 ou finandado com entrada de R$17.416..00 (56%) e mais
48 prestações mensais de R$395.26 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$36.3a8,48. CET para esta operação: 18,48% a.a. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das
operaçóes não_inclusas nos cáJcutosdas prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Linha yolkswagen 201012011, sem limlte de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombl. rJmltada
a ao 000 km). E necessérlo para a sua Vtilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais Informações, consulte um Ooncessionéric VoJkswagen autorizado Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 7701926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou

de fala: 0800 770 1935. Ouvidorla; 0800 7012834. Fotos meramente ilust.r�flYas. wwwvw.com.br. vetciaca em conformidade com o sroeorwe.

....autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN • 4732746000

Caraguá Auto Elite
Sua escolha perfeita

7
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Ac�leJ'ao met,ªDortsm0 e �[]XiliªJ/l�rQfJeima de>

gordura!
o óleG de. Cârtame é" um antjmxidante, rrco erru
Qmega 3 e @lega &�Atua bfoql.leaIlQt;l,a açálil
da enzima �PL (resp,onsavel Rejo
armazenamento dagordufa), ol>�lgando assim e

organismo a utilizar o e,Stoql1e de gordura já
existente como fonte de energia, gerando a

chamada IIpólíse (queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártam@:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase
Lipoprotéica responsável pelo aumento das
células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo.
-Ajuda na diluição dos Upídeo$, redução da
Celulite e da Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o

sistema imunológico e tem propriedades anti
inflamatórias,

CO.MrO.StO EMAQflECeoP8\6
Pórmutél qU� �ssq,Cja Garcínia, faseolamina e

Qitrus.
GARCíNIA: SuPÔ a fome, dandO a se[lsaç�o de
saciedade-e diminui a vontade Q.Eicomer doces
FASEOLAMINA: @raíd.a do fe@o branca. a
Faseolamina é uma glicoprotelna que seqüe$tra
40% do carboidrato consumido, inibindo assim
a absorção de uma parte dos carboidratos

.

ingeridos na dieta. O resultado é a reQuçãq"dos
níveis de açúcares e as calorias atribuídas a

eles e uma diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja' amarga, agita o ritmo
do seu organismo, acelera o metabolismo,
promovendo um maior gasto de calorias e,
conseqüentemente, a queima de estoques de
gordura.

COMPOStO ATlVADOR '00 BRONZEADO
Com Betacaretene, Urucum e Vitamina: E. Um

- meio natural e eficiente para alcançar um
bronzeado bonito e duradouro sem deixar de
proteger a pele dos raios tJV. Com ele você não

precisa mais ficar horas e horas torrando no

sol.
, Urucum: Proteje a pele dos raios solares,
evitando o envelhecimento. €ontém Vitamina A,
tonallzante natural que bronzeia e fixa o

bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é

favor�vel na obtenção do bronzeamento da

pele. Quando transformado em vitamina A em

nosso organismo, auxilia na formação de
melanina, ptgmento responsável por proteger a
pele dos raios ultra-violetas e conferir o
bronzeamento.
Vitamllila E: (Jm dos antioxidantes·mais
aolamados, demenstraadc ter um efeito
poderoso contra a deterimação das células e

ejeJtos oontfa o envelheçimentQ.

PILULA ANTI-BARRIGA

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO
Com extratos de Centella e Ginkgo, que
aumentam a circulação: Diminui a gordura
IOGalizada e combate a celulite.

A Farmácia EkjUbde"
s�mp.reatel1ta nQ quet�m de

melhor.' pa,ca seu Ilem estar!
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos
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