
Dor e saudade
Alexandra Barbosa, 27 anos,
busca forças para superar a

perda do filho Carlos Eduardo

Alvarenga de Oliveira, de
três anos. Omenino morreu

atropelado por um ônibus na

quarta-feira e foi sepultado
ontem no Cemitério daVila Lenzi.

,

Página19

II

e-o
Empresas enfrentam dificuldade

para preencher postos de trabalho
. na região. No Sine (Sistema
Nacional de Empregos), são

, 800 vagas em aberto.

TODO SETOR DE
CONFECCÃO
10X SI ENTRADA
E SEM JUROS

(B)' >t' 13/02
HAVAN

Primeiro caso de
dengue confirmado
Garota de 15 anos contraiu

doença em viagem ao Acre.

Jaraguá do Sul também tem

14 casos confirmados de
leptospirose e 135 suspeitas
da doença. Página 11

Queda de barreira
interdita 8R-280
Deslizamento de terra foi
no limite entre Corupá e

São Bento do Sul, após a

chuva de ontem à tarde.
Vários bairros de Jaraguá
do Sul também registraram
alagamentos ..Página 19

Contra ,fócupação
das áreas de risco .

Ministério Público e Prefeitura
traçam ações para evitar novos
desmoronamentos. Demolição
de casas interditadas e criação

.

de instituto de planejamento
são prioridades. Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Proibicão das
.:»

armas nucleares
Os Estados Unidos da América e a

União das Repúblicas Socialistas Sovié
ticas (URSS) assinam, junto com outros

22 países, o tratado de proibição de co

locação de armas nucleares no fundo do
mar e no leito oceânico. O acordo, do
qual hoje participam 81 países, incluin
do o Brasil, proíbe a instalação, depósito
ou teste de armas nucleares amais de 22

quilômetros da costa.
O tratado é parte de uma série de me

didas para reduzir a corrida armamentista
entre os EUA e a URSS. Junto a ele estão

o tratado da Antártica, de 1951 (que pro
íbe o depósito de armas nucleares e a

realização de operações militares no

continente), o tratado do Espaço Side

ral, de 1967 (banindo a instalação de ba
.ses nucleares em órbita, na lua, ou em

qualquer outro corpo celeste) e as zonas

livres de armas nucleares, países que
determinaram junto aONU não produzir,
manter ou testar armamento'atômico.

Mesmo com todos esses tratados, as
-

tensões entre os EUA capitalistas e a USSR
socialista levaram não só a intensa produ
ção de armas, mas também a criação de

"regimes simpáticos" em paises estrategi
camente posicionados - em outras pala
vras, as operações de ambas as potências
para amanutenção de ditaduras politica
mente favoráveis aos seus interesses.

Com o fim da guerra fria, em 1991, os
arsenais nucleares dos EUA e da Rússia se

tornaram uma perigosa lembrança dos

tempos em que se pensava em destruição,
mutuamente assegurada - a ideia de que
a única reação a um ataque nuclear era

garantir que ambos fossem aniquilados.

""I'(r�"7'f)va �,:$

Prisão por drogas
Na edição de 17 de fevereiro de

1979, o jornal O Correio do Povo
trazia a notícia de que os atores

Arlindo Barreto, Fernando
Almeida e Ricardo de Souza, da
TVGlobo, foram presos pela
Polícia Federal em Uruguaiana,
pegos em, flagrante fumando
maconha.

Como um acidente
Deixou Floripa no escuro
Em outubro de 2003, Florianópolis teve

a mais ampla e longa queda de luz de sua

história: durante 55 horas, não havia ener

gia elétrica em ponto algum da ilha de Flor

rianópolis. O apagão começou por volta das
13 horas do dia 29 de outubro, quando dois
funcionários da Celesc, em uma obra na fia

ção da ponte Colombo Salles, inadvertida
mente causaram uma explosão, rompendo
os cabos de força e danificando cerca de 80
metros de ponte.

Durante as 55 horas em que a Capital fi
cou sem luz, muitos ficaram impedidos de
voltar para casa, mercadorias tiveram de ser'
descartadas, o trânsito sem os semáforos
ficou caótico, e a comunicação entre Flo

rianópolis e o resto do país era quase ine
xistente. Com os danos na ponte, o acesso

à ilha 'ficou altamente restrito, e o pânico
tomou conta de parte da população.

Pelo erro, a Celesc foi multada em R$
7,9 milhões pormanutenção inadequada,
e R$ 10 milhões por danos, que foram re

vertidos em obras e serviços.

FOTOS DIVULGAÇÃO

A imagem da ponte Hercílio Luz acesa somente até a metade
foi uma das cenas mais distintas do apagão de 2003 na (apita

PELO MUNDO

Ficcão Cientifica
�

A rede BBC transmite o primeiro '

programa de ficção cientifica da his
tória da televisão, adaptando a peça
"R.U.R.", do tcheco Karel Capek. A
peça original, baseada na lenda ju
daica do "Gelem", cunhou o termo

"Robô", no caso as "pessoas artificiais"
criadas pela fábrica "Rossums Univer
sal Robots", abreviada R.U.R.

Reconhecimento do PT
O Tribunal Superior de Justiça

Eleitoral reconhece a validade po-
.lítica do Partido 'dos Trabalhadores
(PT), liderado por Luiz Inácio "Lula"
da Silva. Principal partido de esquer
da do país, passou seus primeiros
20 anos firmemente posicionado na

oposição, até a eleição de Lula como

presidente, em 2002.

Fundação do Japão
Tradicionalmente marcada corno a

data de fundação do império japonês,
11 de fevereiro de 660 antes de Cristo
é supostamente o dia em que Iimmu
("deus guerreiro"), o primeiro impera
dor, conquistou a província deYamato
e assumiu o trono do Japão. Historia
dores tem dúvidas quanto a se Iímmu
existiu, ou se seria um mito fundador.

Enchente de Cerveja
Em outubro de 1817, uma cervejaria
em St Giles Rookery, Londres, teve
uma série de acidentes envolvendo
os tonéis, resultando em 1,5 milhão
de litros da bebida inundando
as proximidades da empresa,
destruindo duas casas e matando
18 pessoas.

EDITAL DE SELEÇÃO N° 02/2011
-

O SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE JARAGUÁ DO

SUL, torna público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado
02/2011.
1.DO CARGO: A seleção destina-se à contratação temporària de Jardineiro, com carga de

40(quarenta) horas semanais, pelo prazo de 06(seis) meses, podendo ser prorrogado suces

sivamente por prazo de até 02 (dois) anos.
2.DA VAGA: 01 (uma) vaga.
3.DAS INSCRiÇÕES: As inscrições serão realizada no período de 01/03/2011 a 10/03/2011,
das 8h às 11h e das 14H às 16h, na sede do SAMAE, situada à rua Erwino Menegotti, 478,
bairro Água Verde, Jaraguá do Sul.
4.DA SELEÇÃO: o processo seletivo será realizado no dia 14/03/2011 às 8h na sede do SA

MAE, e consistirá de Prova Prática e Entrevista.
O Edital completo estarà fixado no Quadro de Publicações Legais do SAMAE e na Internet no
site www.samaejs.com.br,
Jaraçuá do Sul, 09 de Fevereiro de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA
CristianoMahfudWatzko,
estudantaxe deDireito

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera

Júnior, advogado
VidorDanich,
sociólogo

RaphaelRochaLope�
advogado eprofessor

Segunda década

Os resultados
de hoje têm
origem nas

escolhas
passadas e

os resultados
futuros serão
fruto de nossas
escolhas agora.

Iniciamos
a segunda década do milênio com

n�vos governantes na esfera federal e estadu

al, com a primeira mulher no comando máxi
mo da nação brasileira. Importantes desafios

para todos, pois 2010 foi um ano de

grandes resultados e todos esperam
que em 2011 também superemos as

expectativas.
O que estamos realizando de.di

ferente para que os resultados sejam
diferentes? Estamos nos reinventan
do como membros atuantes em nos-

-sas famílias, na comunidade e em

nossas atividades profissionais?
O êxito nesta segunda década

será reservado para os que estivem

equilibrados e preparados, assumin
do os desafios que se apresentarem a

cadaminuto, refletindo e atuando de
forma assertiva, rápida e sustentável.

Sabemos que isto não é tarefa fácil, mas exis
tem muitas possibilidades de estarmos nos prepa-

rando para as oportunidades que se apresentam
diariamente. Escolhas serão necessárias, embora
nem sempre seja uma tarefa fácil conciliar tantos
interesses e necessidades, como realizar um treina

mento profissional ou estar no con

vívio com familiares, realizar um tra

balho voluntário na comunidade ou

jogar o futebol três vezes na semana,
ler um bom livro ou passar horas jo
gando games, cultivar um grupo de

amigos ou ter apenas colegas even

tuais em bares e baladas, fazer a ma
nutenção de sua saúde ou render-se
ao sedentarismo.

Os resultados de hoje têm origem
nas escolhas passadas e os resulta
dos futuros serão fruto de nossas

escolhas agora. O que nós queremos
para esta segunda década? É uma

questão que deve merecer atenção
como meta para início de planejamento deste novo

período da vida de todos nós.

"

"

SERViÇO
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Ajapraestá
com site novo

A Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora dos

Animais) inaugurou recentemente visual novo no

site da entidade. O endereço eletrônico conta agora
mais informações dos bichinhos para adoção, além
de contato, história daAjapra, formas de se associar e
diversas outras informações sobre o mundo animal.
O endereço é o mesmo, www.ajapra.org.br.

SUBSl�TUTO

IF-SG abre vagas
para professores

o IF-SC (Instituto Federal de Santa Catarina) está
com inscrições abertas até 18 de fevereiro para o pro
cesso seletivo de contratação de professor substitu
to. São 37 vagas para os campiAraranguá, Chapecó,
Florianópolis, Florianópolis-Continente, Iaraguá do

Sul, Joinville e São José. Para saber quais as vagas ofe
recidas e onde se inscrever, acesse www.ifsc.edu.br.

Baile de Rainha
no Alvorada dia 12

A Sociedade Recreativa Alvorada promove sába

do, dia 12, Festa com Baile de Rainha. Os festejos ini
ciam às 14h, com posterior busca amajestade Selma
Steinert. O baile terá início às 22h30 e será animado

pela Banda Indústria Musical. Ingressos nos seguintes
locais: Posto Mime daWalter Marquardt, Posto Mime
Rio Cerro, FlashVídeo Locadora eMime daBarra.

A�f.!.hEMBI �"IA,14")ll.l,.,, . �""tl

AUança convoca
associados dia 18·

A diretoria da Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança, de Iaraguá do Sul, convoca seus associa
dos para Assembleia Geral Extraordinária. A reu

nião acontece dia 19 de fevereiro, na sede da Socie
dade, bairro Rio Cerro II. A primeira convocação
acontece às 15h, e tratará da revisão do estatuto,
eleição da nova diretoria e outros assuntos.

em Pedagogia, preferencialmente com habilitação e/ou

especialização em Educação Infantil ou Educação Física

(Licenciatura) ; Habilidade e afinidade com crianças

Informa abertura de processo seletivo

Areal Requisito Inscrições e informações

RECREAÇÃO/ Brinquedoteca Nível superior completo

Cidade

Jaraguá
do Sul

Interessados comparecer

com currículo no dia

14/02/2G 11 às 10h.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site

www.sesc-sc.com.br ícone Banco de Talentos

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br

cf"(:olnu;;IO DO I)O\l., Projeto Gráfico e ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski
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Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1936
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Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Jaraguá do Sul> SC· Site: wwwocorreíodopovo.com.br
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO CONFIDENCIAL
Comarca de Guaramirim /1" Vara Civil

Rua João Solter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-300 - Guaramirim - SC
- E-mail: gmmvar1@tjsc.jus.br
Juiza de Direito: Karina Muller

Chefe do Cartório: Designado: Josiane Garcia

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Reintegração de Posse n° 026.09.000952-0
Autor: Banco Itaucard Leasing Arredamento Mercantil

Réu: Romero Miranda.

Citando(a) (s): Romero Miranda, brasileiro(a), natural de Palmital - PR, convivente, encar
regado, nascido em 02/02/1976, RG 7.155.711-1-PR, CPF 004.468.499-10, pai Francisco
Maria de Miranda, mãe Julia Correia de Miranda, Rua Rosa Machado, 141, Ilha da Figuei
ra, fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Objetivo:Citação. Prazo fixado para a resposta: 15 dias. Por intermédio do presente,
a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra men

cionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com inter
valo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC). 12 de Janeiro de 2011.

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

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 23/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: OBRA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM
CONCRETO ARMADO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/02/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 01/03/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwi
no Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente
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MEIO AMBIENTE

Promotoria ePrefeitura
,

'

fOImam nte de trabalho
Comissão e instituto de pesquisa vão liderar estudos sobre obras de prevenção
JARAGUÁ DO SUL

À prefeita CecRia Konell, o
promotor do Meio Ambiente,
Alexandre Schmidt dos Santos,
demonstrou preocupação com

a frágil situação de algumas
áreas do muniCípio a cada
nova enxurrada.

::..

o gabinete da prefeita, o teor

da reunião, realizada na tarde
de quarta-feira, concentrou

propostas de macrodrenagem
e a necessidade da criação de um ins
tituto municipal de planejamento. A
partir de agora, as ações passam a ser

.

comandadas por uma comissão com

posta por integrantes da Defesa Civil,
Arnvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) e Acijs (Associação
Empresarial de Iaraguá do Sul) - sob

orientação da promotoria pública.
Segundo a prefeita, a comissão, já

com os nomes dos participantes de

finidos, terá o primeiro encontro em

março, para legitimar os primeiros
trabalhos. O convite para presidir a co
missão será enviado para o secretário
da Arnvali, Alessandro Vargas, antecí- f'

pau Cecília. I'A preocupação do promo
tor é a mesma do governo municipal.
Na reunião, discorremos sobre os pro
blemas gerais que afetam Jaraguá em

decorrência das chuvas", continuou.
Perguntada sobre os serviços essen

ciais, a prefeita respondeu que preci
sam ser feitas obras para escoar a água
desde os morros até a terra plana, de
sassorear rios, medir bacias hidrográ
ficas e efetuar a troca de tubulação no

município. Contudo, é preciso dinheiro
para executar os projetos. "Encaminha
mos, para o Ministério da Integração,
um projeto de microdrenagem para os

bairros Rio da Luz e Rio Cerro. Parece

que, em 'breve, teremos um retorno",
acredita a prefeita.

INSTITUTO

À promotoria, a prefeita também se

comprometeu em criar um instituto de

pesquisa para planejar ações amplas
de prevenção e conhecer as condições
reais do meio ambiente da cidade. Me

teorologista, geólogos, engenheiros
e outros especialistas da área devem

compor a equipe.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo,com,br

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

"
A preocupação
do promotor
éamesma
do governo
municipal.
CECrUA KONELL

"

Cecília Konell diz que município vai precisar de recursos expressivos para colocar plano em ação, projeto está sendo avaliado em Brasília

PRIMEIRO TRABALHO 'ACONTECE NO MORRO DO LESMANN

Desocupação das áreas de risco mais rápida
A Defesa Civil de Jaraguá do Sul

poderá contar com o apoio da pro
motoria pública do Meio Ambiente

para desocupar as áreas de risco com

mais rapidez. Segundo o secretário

responsável pela pasta, Jair Alquini,
as residências interditadas serão de

molidas, de acordo com a situação de
cada localidade.

Alquini explica que o primeiro pas
so é acionar a promotoria e, em segui
da, ter em mãos a liminar judicial favo
rável para derrubada das moradias e

impedir definitivamente que os locais
de risco voltem a ser ocupadospor ou
tros moradores, como já ocorreu em

2008. O projeto piloto está programa
do para acontecer na rua Gustavo Les

mann, no bairro Vieira, mais conheci
do como Morro do Lesmann. .

Ali, há dois anos, imóveis foram

atingidos por deslizamentos de terra,
e consequentemente tiveram de ser

desocupados. Com as chuvas de ja-,
neíro, a região ficou ainda mais com

prometida, com novos registros de

destruição. Alquini diz que, antes de

qualquer ação, será feito um levanta
mento técnico rigoroso.

ÁREAS ATINGIDAS

As localidades do Ribeirão Cava

lo, Rio Molha, Morro do Boa Vista e

Tifa Theilacker também devem ser

desocupadas pela Defesa Civil. Pelas
análises técnicas realizadas até agora,
essas regiões não apresentam estabi
lidade e segurança.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�'-----�.--����
_.-_._.--� .. _ .. --,-

L�
Moradias
no Morro

do lesmann
devem ser

as primeiras
a serem

demolidas

C�il)'��â
()�iOOde

�,,�iLCIl»U,b(' ,gumz@gumz.com,br
t�t-4141 _ ........_ •• etilO. Desde 1978
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Legislar é ir além
A iniciativa daAvevi (Associação
das Câmaras de Vereadores do Vale
do Itapocu) de darferramenta
para que os parlamentares da
região exerçam o mandato de
maneiramais eficiente merece
aplausos, mas também comprova
que infelizmente ainda é muito
comum o político que entra
na vida pública sem ter se

preparado minimamente para
isso.A Câmara recebe sempre.
um grande número de líderes
comunitários, ex-presidentes de
associações de moradores, etc,
que por pleitearem melhorias

para suas comunidades acabam

ganhando visibilidade. Mas, ao
serem eleitos, esses mesmos líderes
precisam ter consciência de que
devem desempenhar um papel
muito mais amplo e algumas
vezes até burocrático. Assim como

para exercer outrasfunções, ou
atémais, o vereador precisa ter
conhecimento, caso contrário,
dificilmente conseguirá atender
aos anseios da população por uma
política realmente de qualidade. O
trabalho do vereador interfere, ou
pelo menos deveria, diretamente

na vida de todos: É pela Câmara
que passam-os projetos de interesse
do município onde o cidadão
vive e por isso o reflexo direto
na vida de cada um é ainda
maior. Também é das Câmaras a

prerrogativa defiscalizar os atos
do Executivo e para isso épreciso
embasamento teórico além de
boa vontade e discursos inflados
muitas vezes pormero populismo.
Uma mostra dafalta de iniciativa
de alguns parlamentaresfoi
publicada na edição de ontem do

jornal O Correio do Povo.Matéria
da repórterDaiana Constantino
revelou que nesse início de ano,
mas não demandato, poucos
vereadores preparam projetos para
serem apresentados ou sugeriram
alguma mudança importante
para o município. O que se vê até

agora épedido depatrolamenio
de rua, troca de tubulação, isenção
de taxas para atingidos, quando,
em meio à catástrofe climática
de 2008 e de janeiro desse ano,

precisamos de nossos legisladores
muito mais do que isso. É
preciso ir além do discurso e do
assistencialismo.

Fazendo figa
Há um ano no cargo, o secretário de Saúde Francisco Garcia

(DEM) vivedias decisivos. Está prestes a fechar um acordo com
.

os hospitais da cidade para um mutirão de cirurgias eletivas e

ainda na expectativa para que dessa vez o concurso público para
médicos tenha candidatos suficientes. As inscrições vão até o

dia 28 de fevereiro e a intenção é que o município conte com

28 novos médicos especialistas e 12 clínicos gerais. Se tudo der

certo, as contratações iniciam em abril.

FEMUSC NA TRIBUNA
Em seu primeiro pronunciamento nesta legislatura, ontem, o
deputado Carlos Chiodini apresentou os números referentes ao

Femusc, que atraiu mais de 15 mil pessoas na edição deste ano.e 600
alunos vindos de diversas partes do mundo. Chiodini lembrou que
o evento é o maior festival-escola do Brasil e um dos maiores e mais

importantes eventos do gênero daAmérica Latina, além de ser uma

ferramenta eficiente de inclusão e conhecimento.

,

FOTOS DIVULGAÇÃO
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PRIORIDADE NO RODÍZIO'
ieter Ianssen participou de reunião
com os deputadõs do Pp, e também
com os suplentes, em Florianópo
lis. Recebeu a confirmação de que

terá prioridade no rodízio do partido na As
sembleia Legislativa, assumindo uma cadeira

provavelmente ainda este ano. Mas o maior

objetive de Díeter na t€união foi pedir o en ..

gajamento dos seis deputados estaduais do

partido na busca por recursos para reconstru

ção de Iaraguá-do Sul e região. E, depois disso,
para obras de prevenção. Dieter ainda saiu da
capital do Estado com a informação de que os

progressistas estão cada vez mais próximos
de um noivado com o governad.or Raimundo
Colombo.

,
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A história das tesouradas
o colunista da Folha de São Paulo, Josias de
Souza, fez uma comparação interessante
ontem e que comprova que a presidente Dilma
Rousseff não recebeu uma herança tão bendita
assim como'alguns costumam alardear. Vamos
às contas: pouco mais de um mês depois
de receber a faixa presidencial de Fernando
Henrique Cardoso, Lula anunciou um corte nos

gastos públicos: R$ 14,1 bilhões. Agora, 40 dias
depois de receber o mandato de seu padrinho,
Dilma precisou fazer um corte bem maior para
equilibrar a balança: R$ 50 milhões. Nos dois
casos, a preocupação é a mesma, o controle
da inflação que em janeiro desse ano ficou em

0,83%, o maioríndice dos últimos seis anos.
Presente de grego, não?

Personalismo
iA .DtM:m
Já indicado publicamente
pelo senador Paulo
Bauer (PSDB) para
continuar no comando
da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento

Regional) , o secretário
ínterínc tio Tíront dl:t'� que
a única expeetativa que
vive agora é pelo anüneío
ofi'cial do governador
Raímundo Colombo e que
não tem buscado apoio
para garantir ti vaga.
"Quem pleiteia o espaço,
é o PSDB e não eu", avisa
Lio, para quem pensa que
o tucano está desesperado
para não largar ii cadeira,

PINGA
FOGO

ENGODO? •. "O Brasil que o

governo apresentou durante
. a campanha não era o Brasil

real", do senadorAécio
Neves, que diz que os cortes

anunciados pelo governo
federal são uma sinalização

.

de que a situação econômica .

do país é preocupante.

SINAIS DOS TEMPOS •

O presidente do Senado
José Sarney pegou carona e

também anunciou um corte

de gastos. Fica proibido o

pagamento de hora extra

para ocupantes de cargos
de direção e também foi

suspenso o concurso público
do Senado, que já atraia
milhares de candidatos

pelos altos salários ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I.
I
,
I
i

I
I

!
i

I
I

• I
I

I
, I

I

6 Opinião o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

CHARGE

QUALO�IO?
QljANOOSAIO
,AuMSNíO?,

QUANTOS 'DIAS
oe FéRIAS, ..

DO LEITOR

Demolicão do Arthur Müller ou
.3

novo terminal urbano?

Vários
contra, poucos

a favor e muitos sem

opinião formada es

perando alguém con

vencê-las a escolher um lado. O

ginásio guarda boas memórias
do esporte jaragua
ense. Mas o espaço
já está bem batido,
o orçamento pra
reforma é alto, tem
treinador que faz
até orações temen
do o pior com os

atletas. O local ce
dido pelo Estado só

pode ser utilizado

para outro fim caso

for interesse público justificado.
E não é?

Aristides Panstein defende
a troca 'do' ginásio pelo termi
nal. Não seria uma boa troca?
O esporte é um benefício para
o município, mas não acredito

. que o ginásio seja um dos seus

sustentáculos na cidade. Inco
moda muito mais a falta de um
terminal urbano integrado pra
implantar a tarifa única de ver

dade. Há muito mais usuários do

transporte do que esportistas na
cidade, parece justo priorizá-los.
Até porque já dispomos de um

dos espaços mais modernos do

país pra prática do esporte. Por
que não usar aArena? O terminal

parece mais interessante para os

indivíduos, talvez por não ter ne
nhuma instituição beneficiada
diretamente não tenham mani

festações a favor dele em detri
mento do ginásio.

.AAssociação dos Usuários do

Transporte Coleti
vo (existe uma?) é
contra derrubar o

ginásio, não enten

di!? Ela deveria ser

a favor do terminal
e indiferente ao res

to. Existe a opção
de construir vários
terminais pela cida
de, mas em vista da
dificuldade de fazer

a máquina política trabalhar; só
multiplicaríamos os problemas.
A atenção do povo está sendo
atraída ao problema do ginásio
e não ao terminal. Abrir mão de
um recurso utilizado por poucos
pra melhorar outro utilizado por
muitos. E enquanto a cidade não

age, a empresa de transporte ur

bano ganha tempo assistindo às
discussões. Talvez se fossemos
mais práticos, tomaríamos logo
uma decisão e trocaríamos os

problemas. Tomar uma decisão
nem sempre envolve só ganhos,
às vezes é necessário abrir mão
de alguns caprichos.

"

"

Marcos Silva Piazera,
programador de computador

EDrfORIAL

Contra as áreas de risco
Prefeitura e o Ministério Público defi
niram, nesta semana, novas frentes de
trabalho para evitar a ocupação de áre
as de risco em Jaraguá

do Sul. Uma das principais me
didas é agilizar a demolição de
casas que foram interditadas
desde as enchentes de 2008 e

que voltaram a ser ocupadas
em algumas áreas.

Esta é de fato uma ação que
demanda pressa, pois passado
o susto inicial, muitos mora

dores de locais atingidos prefe
rem correr o risco e continuar
morando no mesmo lugar, a maioria das vezes

pela falta absoluta de ter para onde ir. E, nesse
caso, de quem é a culpa?

A normatização das construções, prioridade
defendida pela Defesa Civil do município para
que novas tragédias não se repitam, só se tornará

realidade quando toda a sociedade fizer sua parte.
Assim como os moradores devem se informar so
bre a situação dos terrenos adquiridos, a Prefeitura

precisa fiscalizar os locais ocupa
dos e a Justiça tem de estar aten
ta às irregularidades. Afinal, não
se pode culpar quem comprou
um terreno mais barato em área
de risco enquanto os governos
municipal, estadual e federal não
oferecem políticas públicas de

habitação.
Se houve algo bom na en

xurrada enfrentada em 2008 foi

que ela abriu os olhos de parte da
sociedade sobre as ocupações irregulares. Mas, la
mentavelmente, a administração pública ainda tem
muito a aprender e mudar. Exemplo disso é que a

liberação de recursos destinados à prevenção con

tinua ínfima e burocratizada, mesmo diante da
certeza de que remediar é sempre a pior solução.

DOLErfOR

Verticalizar é preciso
N �o é �: ,h?je qU,e,. tanto os empresários

Imobiliários senos e compromissa
dos com seu cliente e com a socieda

de, quanto esferas do Poder Público

pregam que a verticalização - e o consequente
adensamento populacional das áreas urbanas -,

deve ser adotada como um instrumento de polí
tica nacional de desenvolvimento. Afinal, em úl
tima análise, trata-se da melhor
maneira de atender as neces

sidades de moradia e trabalho
dos cidadãos de forma racional
e econômica para o padrão bra
sileiro.

No entanto, para que esse

processo possa fluir a contento,
mantendo preservadas as áreas
de interesses ecológico, paisa
gístico e mesmo mercadológico,
sem deixar de contemplar a ne
cessidade humana em todos os

níveis, é preciso que os interlo
cutores desse elo, sem exceção,
observem, respeitem e prati
quem leis coerentes e eficazes.

Nesse mesmo contexto, cabe ao Estado o

papel de regular a ocupação do solo e garantir a
qualidade da vida urbana, a partir de uma legis
lação que interfira no processo de construção e

estabeleça normas, de modo a ordenar o uso e a

ocupação do solo.
Cabe ao empresário imobiliário ajudar a

desmitificar o tabu existente a cerca da palavra
verticalização. É inegável que, à primeira vista, o
impacto visual causado por arranha-céus pode

chocar, principalmente aos olhos de quem sem

pre conviveu e convive com paisagens bucólicas
e até confortáveis.

A difusão da verticalização urbana, embora
pareça novo, começou há várias décadas. Assim,
é sábio visualizar esse elemento transformador
do espaço como um mecanismo que possibilita
a multiplicação do solo, aliado ao capital inves

tido, resultando na terra.
O solo urbano tem valor

como qualquer outra merca

doria, pois as forças produtivas
e as relações sociais "criam" lo

calização e valorização o tempo
todo.Vale lembrar que a expansão
da habitação vertical em cidades

emergentes também é um reflexo
da tentativa de "imitar" a vida ur
bana das metrópoles e capitais.

É preciso dizer e mostrar os

·benefícios que uma verticaliza

ção bem planejada traz para o

ecossistema urbano. Na maio

ria dos casos, a "melhor saída"

para problemas sociais, econômicos e ambien
tais de uma determinada região. E, quando se

fala em benefícios, é importante fazer referência
ao nível de tecnologia que a construção civil al

cançou, permitindo a aplicação de formas ade

quadas de ocupação dos espaços urbanos, onde
o meio ambiente não corre riscos, mas convive
em harmonia com a infraestrutura local.

"
É preciso que os
interlocutores
desse elo,

sem exceção,
observem,
respeitem e

pratiquem leis
coerentes e

eficazes.

"

Enquanto a

cidade não
age, a empresa
de transporte
urbano ganha

tempo assistindo
às discussões.

FlavioAmary, vice-presidente do Interior
cioSecovi-SP (Sindicato da Habitação)
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Regiãovive
"apagão de
mão-de-obra"
Sobramvagas e faltamprofissionais
principalmente paraocupar
cargos de produção
JARAGUÁ DO SUL

o mercado de trabalho em Jaraguá
do Sul e região tem apresentado um

cenário, no mínimo, curioso: sobram
vagas e ·faltam candidatos .

....mpresários e profissionais de Recursos Hu

manos já falam em "apagão demão-de-obra"
e enfrentam dificuldades para preencher os

.....lpostos de trabalho em aberto. Somente no

Sine (Sistema Nacional de Empregos), são 800 va

gas aguardando por candidatos. A maioria delas
pará cargos como auxiliar de produção, cozinheira,
atendente, recepcionista e operador de caixa.

Nessas funções, os salários iniciais giram em

torno dos R$ 700 e em alguns casos, a carga horária
inclui os fins de semana, o que acaba dificultando -

aindamais a busca por candidatos. "O que aconte
ce é que o custo de vida em Jaraguá do Sul aumen
tou muito nos últimos anos e isso acaba inibindo
a migração, que antes era mais forte. Hoje, as pes
soas de fora chegam aqui para trabalhar, mas não
conseguem se manter, pagando um aluguel, por
exemplo. Realmente, sobram vagas e falta gente
para trabalhar", comenta o coordenador do Sine,
em Jaraguá do Sul, Errol Kretzer.

Os dados do órgão reforçam a dificuldade em

encontrar profissionais disponíveis. E que so

mente em 2010, o Sine realizou cerca de 16 mil
atendimentos. Foram encaminhadas para as va

gas mais de cinco mil pessoas. Mas apenas 10%

deste total, cerca de 583 profissionais, foram efe
tivamente empregados. "É um índice baixo. Mui
tas vezes a pessoa é encaminhada para a vaga,
mas falta qualificação, ou não aceita a proposta
por causa de horário, salário, localização. O nú
mero de pessoas vivendo do salário-desemprego
também é alto", analisa.

.

O número de demissões também chama a

atenção. No ano passado, foram registradas 36.312
admissões contra 32.161 desligamentos. Já em

2009, foram 30.458 admissões e 30.982 demissões.
Para se candidatar a uma vaga no Sine é preciso

comparecer ao órgão munido de documentos pes
soais. O horário de atendimento é das 8h às 16h,
sem fechar para o almoço. O Sine fica na RuaExpe
dicionário Gumercindo da Silva, no Centro.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Geral 7

Muitas vezes a pessoa é
encaminhada para a vaga, mas
falta qualificação, ou não aceita
a proposta por causa de horário,

salário, localização. , ,fRROl KRETZER,
COORDENADOR DO SINE

OFERTA DE VAGAS EM AtTA ESTIMULA A ROTA.1"IVIDADE

Empresas buscam profissionais estáveis
Com a oferta de vagas em alta, as em

presas da região se deparam com um ou

tro problema: a rotatividade de funcio
nários cada vez maior. É que com tanto

emprego sobrando, os candidatos ficam ..

mais criteriosos na hora da escolha. Ou
tra situação observada pelos especialistas
é que os profissionaismigram de empresa

/

.

para empresa em busca de melhores sa

Iários ou de cargas horárias mais flexíveis.
Além da remuneração, os profissionais
analisam os benefícios e a localização da

empresa antes de aceitar a proposta.
É o caso de FernandoManke, 36 anos,

que atuava como consultor de vendas.
Mesmo desempregado desde junho do

PIERO RAGAZZI

No Sine há 800 vagas abertas, mas há dificuldade para preenchê-Ias

ano passado, ele não tem medo de ficar -

sem trabalho. "Agora estou buscando

algo na área industrial. Gostaria de atu

ar no setor metalmecânico. Percebo que
tem muitas vagas, estou analisando as

propostas. Quero algo perto da minha
casa e que se encaixe com as minhas ex

periêncías', revela.
"As empresas encontram dificuldades

em recrutar candidatos estáveis. Como
são muitas opções, as pessoas mudam
muito de emprego. Difícil encontrar um

, candidato com carteira assinada duran
te anos em uma mesma empresa. E isso
a gente também leva em conta na hora da
entrevista: a estabilidade", comenta a au

xiliar de seleção de uma das principais
agências da cidade, Thais Marcelino.

Somente na agência onde ela trabalha,
são cerca de 300 vagas em aberto atual
mente. "Oportunidades existem, faltam

candidatos", reforça a responsável pelo
departamento pessoal da agência, Bianca
Otto. Para quem busca colocação no mer
cado de trabalho os profissionais deRecur
sos Humanos dão dicas: boa apresentação
pessoal, estudo e documentação em dia
ajudammuito nahora da entrevista.
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.Universo TPM

Elijane Jung

Nossas maravilhas

L
á em 2009 o Cristo Reden
tor foi eleito uma das sete

. maravilhas construídas

pelo homem. Agora a vota
ção é para escolher as setemaraví
lhas da natureza e mais uma vez,
nós temos representantes. A cam

panha iniciou com 400 lugares do
globo terrestre e já na primeira
etapa foram eleitos os melhores,

permanecendo apenas 77 locais
na disputa. Nesse período final de
votação restaram apenas 281uga
res competindo e nós temos a Flo
restaAmazônica e as Cataratas do

Iguaçumuito bem colocadas. Para
dar aquela forcinha você "pode
acessar www.new7wonders.com
ou o site especial das Cataratas,
www.votecataratas.com

Palavra de homem:
De um leitor, por e-mail:

"Quanto mais canalha o homem
for, mais amulherada gosta. Não
sei se são todas. Talvez por isso
continuo sozinho, sem encon

trar a alma gêmea. Não consigo
enganar, ser desleal, mentir e ser
infiel quando 'estou COlJl alguém.
Sempre respeitei as mulheres.

A maioria das mulheres soltei
ras, tlivorciadas, separadas quer
mesmo um cara para levá-las no
final de semana nas baladas, pra
elas não precisarempagar nadaou

seja, só ficar. Tanto homens como
mulheres olham pra aparência e

depois pra carteira. As mulheres
também não são santas."

-

DIVA COM ALINE FRANCIELE ALEXANDRE

EU SOU: Eu sou a soma de todas
minhas experiências, sejam elas as

boas ou "as nem tanto. HOMENS
SÃO: indiscutíveis MULHERES
SÃO: instáveis SE MEU RELACIO
NAMENTO FOSSE UM RITMO
SERIA: jazz DESÇO DO SALTO

QUANDO: Quando não consigo ex

porminhas opiniões. PARAME GA
NHAR BASTA: amar SE EU FOSSE
CELEBRIDADESERIA: OdetteYust
man ROUBARIA O CLOSET DE:
Kate Moss MEU CORAÇÃO BATE
MAIS FORTE QUANDO: tenho mi
nhas vitórias. EU SOU ÓTIMA EM:

. ouvir / falar EU SOU PÉSSIMA EM:
dar presentesUMANOITE PERFEI
TA PEDE: jogar conversa fora. UM
CASAL APAIXONADO PRECISA:

cumplicidade COM 50 REAIS EU: Comeria Racapeta COM R$ 1 MI

LHÃO DE REAIS EU:Viajaria para Sardenha, Itália.

ÉATREVA
Alguns motoristas dos nossos ônibus amarelinhos. Caras pode

rosos! Afinal, são eles que decidem se querem ou não parar para
você embarcar ou se você merece ficar mais um bocadinho no

ponto de ônibus. São eles que decidem também se você tem bom

equilíbrio, pois testam isso o tempo todo quando dão aquelas ar

rancadas dignas de Fórmula Truck... enfim: é a treva motoristas
metidos a Lewis Hamilton. E se joga no flash de hoje!

BISCOITO ,DASORTE ISeu comportamento �i
pode não estar correto. �

,

o FLASMúsica em filme
"

...E João não conseguiu o

que queria quando veio pra Bra
sília com o diabo ter. Ele queria
era falar pro presidente pra aju
dar toda essa gente, que só faz
sofrer!". Faroeste Caboclo em

filme! Imaginem João de Santo
'1

Cristo, Jeremias e Maria Lúcia
terem um rosto. Adorei a ideia.
O filme está previsto para estreia
ainda esse ano. Amúsica tem 159
versos e 9 minutos de duração,
numa história cheia perdição e

salvação. Maria Lúcia deve ser in

terpretada por IsisValverde. Outra
informações podem ser confe
ridas em www.faroestecaboclo.
com.br. Espero ansiosa ...

Ter carteira de motorista e não

depender de nada nem ninguém
para ir aonde bementender e quan
do quiser. Andar de ônibus, de táxi
ou de carona não é o fim do mun
do. Mas você fica completamente .

TRICOTANDO
• Informação inútil para
muitos: Hojé é aniversário da
IenniferAniston, uma atriz
que eu gosto muito, e que
está fazendo 42 anos. O filme
da vez da atriz é "Esposa
de Mentirinha', onde atua
comAdam Sandler. Tenho a

impressão que vou adorar!

• E a ex do Raimundo
Animal, a tal Cristina
Mortágua que deu uma de
louca pra cima do filho e dos

policiais? Isso poderia cheirar
a jogada demarketing, não

.�
fosse o fato de que ela nunca
teve e jamais terá qualquer
futuro, certo? Pobre do filho ...

• Quem aí ta se

programando para o Carnaval?
Feriado a gente sabe que não
rola narnaíoría das empresas
da região. Mas dá para curtir

amercê dos outros e nunca sabe se

chegará a tempo para aquele com
promisso. Então, colega, se você
ainda não tem a sua habilitação,
agilize-se e facilite a sua vida. É o

flash ir e vir quando quiser!

uma baguncinha na cidade
mesmo, ou São Chico, ou
Nêgo Quirido em Floripa. Ou
um pulinho na Passarela do
Samba, ali.no Rio?

• O governo dos EUA
encomendou a IBM um

super computador de 10

petaflops, o que significa
aproximadamente 10

quatrilhões de cálculos por
segundo. E você aí, dando
tapinhas naCl'U pra apressar
odownload...

•
"

...A canção tocou na
hora errada. E eu que pensei
que eu sabia tudo, mas
se é você eu não sei nada .

Quando ouvi a canção, era
madrugada. Eu vi você, até
senti tuamão e achei até

queme caia bem como uma

luva ..." (Ana Carolina)
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Recebemos muitos
alunos de outras
cidades e estamos
precisando abrir
novas turmas.

DENI RATEKE, GEREN1"f.
DA EDUCAÇÃO REGIONAL

Alguns profissionais passam por exames e outros serão chamados segunda-feira
.

,

,.,
JARAGUÁ DO SUL

Mesmo com um número
suficiente de profissionais
nas redes públicas municipais
e estaduais, alguns colégios
estão tendo que remanejar
pessoal para suprir as
faltas nas salas de aula.

Oproblema
tem duas origens dife

rentes: em alguns casos, os profes
sores ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário) desistiram em cima
da hora, criando a necessidade de chamar
os próximos da fila, enquanto em outras

escolas as matrículas superam tanto as

expectativas que é preciso abrir novas

turmas. Enquanto os professores não

chegam, funcionários de setores como o

administrativo e a orientação pedagógica
conduzem as aulas de algumasmatérias.

O primeiro caso é mais comum nos

colégiosmunicipais. Segundo o secretário
da Educação, Silvio Celeste, os ACTs estão
sendo chamados para assumir as aulas
desde dezembro. "Não é que não tenha

professores no momento, é que precisa
mos respeitar o processo. Como eles não
avisaram com antecedência, aqueles que
vão substituir os temporários levam entre

uma e duas semanas para entrar na sala
de aula, já que é preciso fazer exames e

viabilizar documentos para que o contra

to seja feito", explica o secretário.

ALUNOS DEMAIS

Nas escolas estaduais, em compensa
ção, o segundo tipo de problema atinge
principalmente a cidade central do Vale
do Itapocu. "Acreditamos que algumas
famílias acabam vindo para Jaraguá em

busca de condiçõesmelhores de trabalho.
Consequentemente, recebemos muitos
alunos de outras cidades e estamos preci
sando abrir novas turmas", justifica a ge
rente Regional de Educação, Deni Rateke.

Na rede municipal - que conta com

1.200 professores, dois quais 300 são ACTs

-, os professores chamados já estão passan
do por exames e devem assumir as aulas
em breve. Na rede estadual, no entanto, as
matrículas serão fechadas apenas às 19h
de hoje. Os ACTs que ainda faltam, depen
dendo do número de novas turmas, serão
chamados já na segunda-feira e devem co

meçar a trabalhar apenas um dia depois.
Atualmente, a região conta com 400 ACTs
entre 1.200 professores.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

D � �,

Enquanto os novos professores não assumem, funcionários de outros setores precisam conduzir as aulas para não dispensar alunos

COM LAURO ZIMMERMANN INTERDITADA, ESTUDANTES SERÃO REDIRECIONADOS

Alunos ficam sabendo hoje onde irão estudar
Nadja Paula Vieira Amâncio, aos 16

anos, está começando um ano cheio de
desafios: além de estar no 3° ano do En
sino Médio, ela precisa se dedicar para
conseguir uma boa colocação no Enem
e conquistar seu principal objetivo - es

tudar medicina em uma universidade
federal. Amissão, porém, deve ficar um
pouco mais difícil, já que a aluna da Es-

/

cola Lauro Zimmermann, assim como

os outros colegas, inicia as aulas apenas
no dia 21 destemês.

A determinação é doMinistério Públi

co, que decidiu dar 15 dias amais de férias

para todos os alunos por causa da situa

ção precária da Instituição. Os alunos do
turno da noite devem receber o conteúdo
em salas emprestadas da EscolaAlmiran-

te Tamandaré. Já quem estuda durante o

dia, como Nadja, deve receberna tarde de
hojeuma resposta sobre onde irá estudar.

Existem duas possibilidades: ou

frequentar a Lauro Zimmermann, que
receberia reformas parciais para via
bilizar o atendimento aos alunos até a

reconstrução, ou ter aulas em espaços
emprestados de instituições como,

por exemplo, a Fameg (Faculdade Me
tropolitana de Guaramirim). A decisão

depende de novos laudos dos Bombei
ros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária,
que até a tarde de hoje devem estar nas

mãos das lideranças envolvidas.
Segundo a gerente de Educação Re

gional, Deni Rateke, qualquer decisão só
será tomada após a análise dos laudos. O
próximo passo é entregar um cronogra
ma de ações da Secretaria ao Ministério
Público, responsável pelo acompanha
mento da resolução de um problema
que se arrasta por dez anos. "Se a Secre
taria não fizer as melhorias até o dia 21

para que as aulas aconteçam lámesmo,
a escola será interditada novamente", ex
plica a presidente daAssociação de Pais e

Professores,Maria Inês dos Santos.
,

Nadja, 16 anos, já se prepara para ter apenas uma semana de férias em julho I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONDICIONADO

IREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
TRAVAS ELÉTRICOS E MUITO MAIS.
ABRlCADO NO BRASIL.

ERSÕeS A PARTIR DE
33.450 À VISTA.

W�m 1I/� W ""r i1".�. Jl/I 'IU""I ,p� Ir'., �'"' '/I"jl/l8'" "m."m "I� ��df'lb
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MAIOR CAÇAMBA EM VOLUME
DA CATEGORIA, MOTORES l.4L
E 1.6L FLEX DE ATÉ 113 CV

VERSÕeS A PARTIR DE
R$ 29.900 À VISTA.

'rETO S()tA�� " JI2#•.�l() '�16 •. S(.).r\ll� 'D:wllP
AR-CONDICIONADO DIREÇÃO
HIDRÁULICAVIDROS E TRAVAS
ELÉTRICOS - AIRBAG DUPLO -

ABS E MUITO MAIS - VEíCULOS
A PRONTA ENTREGA.

FÁ CA,
NO su, PEUGEOTRECOMENOAToTAL www.peugeot.co

te pcrufíns ilustrativos. Peugeot 307 Sedon Presence 1.6l Flex, ano/modelo:10f1 � 03 unidades, a partir de RS 45900,00 à visto com frete incluso; Peugeot 207 HBXR 1Al Flex, 03 portas, 01 unid
10111, Rintura sólido, a partir de RS 33.45000 ou entrada de 40% + 60 parcelas de R:;:. 533,00 com taxo de 1 34% o.rn .. Peugeot 207 Passion XR 1Al Flex, ano/modelo: 10/11,03 unidades, pintura só

$ 38.600,00 ou entrada de 40% + 60 porce(as de RS 609,00 com taxa de 1,34% c.rn.. Peugeot Hoggar 1Al Flex) ano/modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólido/ a partir de RS 29.990,00, ou entrado
4.8 pcrcelns de R$ 517,00 com taxa de 0,99% a.m. com protetor de caçamba incluso. Não estão inclusos vendas diretas, 207 x-tine e linha de utilitórios. Sujeito o aprovação de crédito. As condições aoltElrodas se houveralterações significativos nomercado financeiro, sem aviso previa. Prezo de vigência da promoçõo de 05/02/2011 a 28/0;;/2011, ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo

. A Peugeot do Brasil reserva-se ao direito de modificar os características técnicas, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Paro informações de outros mo
r Peugeot Paro moís informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede çte Concessionários Peuqeot participantes: ligue para 0800-7032;t24 ou acesse www.peuçeot

Strasbourg Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414 .PEUGEOT

MOTION & EMOTION
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Famílias

Geral 11

.

em cadasltamento
Moradores de casas interditadas poderão requerer o auxílio-moradia à Prefeitura

As famílias que tiveram
as casas interditadas pela
Defesa Civil, por causa
das enchentes em janeiro,
poderão pedir o auxOio
moradia para a Prefeitura.

.....governo municipal come
çou a fazer o cadastro das
famílias interessadas na

......manhã de ontem. O benefí- ,

cio, de até R$ 600, é oferecido pela
secretaria através do FundoMuni

cipal deAssistência Social (FMAS).
Para ser beneficiada, a pessoa tem
que ser impossibilitada de morar

no local, ter apenas um imóvel e
renda familiar de, no máximo, cin
co salários mínimos (R$ 2.700).

A procura, no primeiro dia de

cadastros, foi grande. "Não temos

o número exato de quantas pesso
as nos procuraram e nem quantas
devem vir ainda, mas já percebe
mos que muitas pessoas contam

com essa ajuda e estão correndo

atrás", explica a secretária deAssis-

tência Social, Edimara de Souza.
.

Os laudos das casas interdita
das são emitidos pela Defesa Civil
do município. Até a tarde de on

tem, foram 120 residências conde
nadas. Porém, o número deve au

mentar, já que a vistoria ainda não
foi finalizada. "Mas esse número
não quer dizer que todas essas pes
soas devem receber o auxílio-mo

radia, porque é preciso se encaixar
nos pré- requisitos", justifica.

Para fazer o cadastro das famí
lias, os funcionários da Secretaria
da Assistência Social estenderam
o horário de atendimento. As fa
mílias poderão se dirigir ao PAS
das 7h30 às 19h30, sem fechar

para o almoço. Mas devem ficar
atentas para os documentos que
são necessários para o cadastro,
pois ele só será feito com toda a

documentação (veja o quadro).
O auxílio será concedido por

seis meses, podendo ser renovado

por mais seis.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Famílias que tiveram as casas interditadas poderão receber até R$ 600

SECRETARIA Df. SAÚDE REGiSTRA PElO MENOS 14 CASOS CONfiRMADOS DE lEP"HlSPIROSf.

Número de infectados sobe
o número de pessoas infecta

das pela leptospirose não param
de crescer em Jaraguá do Sul. Até
a tarde de ontem, a Secretaria de
Saúde já havia registrado 14 ca

sos confirmados e 135 suspeitos.
Desse total, dez estão internados
em hospitais da cidade.

De acordo com o secretário
da Saúde, Francisco Airton Gar

cia, o movimento nos postos de
saúde da cidade aumentou bas
tante. "Tem muitas pessoas pro
curando para fazer o exame que
vai confirmar ou não a doença.

Por isso, os profissionais da saúde
receberam orientações de como

proceder e o horário de atendi
menta do Pama 1 foi estendido no
fim de semana", explica.

O secretário também recomen

da que as pessoas que apresenta
rem os sintomas procurem ajuda
médica imediatamente. Porém, o

exame da leptospirose só é feito sete
dias após os sintomas se instalarem
no corpo. Os sintomas da doença
são, principalmente, febre alta que
começa de repente, mal-estar, dor
muscular especialmente na pan-

Enxurrada que caiu na região facilitou transmissão da leptospirose

turrilha, de cabeça e no tórax, olhos
vermelhos, tosse, cansaço, calafrios,
náuseas, diarreia, desidratação,
manchas vermelhas no corpo, e sin
tomas dameningite.

A leptospirose é contraída pela
urina de ratos, que está presente
nas águas das enchentes e alaga
mentos, que têm ocorrido com

frequência na região. E por isso,
a Secretaria da Saúde permanece
com o alerta: nunca se deve entrar
em contato com a água suja. Usar
luvas, botas e fazer a higienização
do corpo evitam a contaminação.

Confirmado primeiro
caso de dengue

Também foi confirmado
o primeiro caso de dengue de
2011 na cidade. Uma jovem de
15 anos contraiu a doença em

'

viagem ao Acre. Ela foi medica
da, está em casa e passa bem. A

garota já passou do estágio onde
é possível contaminar outras

pessoas. É provável que novos

casos apareçam, pois muitos
estão voltando de férias de Esta
dos onde a dengue já está fora de
controle. Em 2010, o município
teve cinco casos da doença.

.. laudo técnico da Defesa eivil
n (estásendo entregue pela Defesa

.

CiVil d(r�tamente .� Secretaria da
ASsistência Social);

.• Cópià'êÍo contrato de locação
dó imówel (o requerente deve
escotlier o imóvel e contratar
o aluguel com a imobiliá�ial o
proprietário ).

.
QUADRO GERAL DE CREDORES

MASSA FALIDA DE CRISMAR INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTOA.

Ação Falimentar - proc.n? 036.92.000270-1 da Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá
do Sul - Santa Catarina

1 - CRÉDITOS TRABALHISTAS:

AdelheitJacob.i R$ 26.773,27
Mariane Dunker R$ 21.081,82
Carmem Dallagnelo Freiberger R$ 21.110,65
João Alfonso Petry R$ 8.021,53
Lírio Lange R$ 5.473,26
Amandos Streit R$ 14.581,95
Renato Walz R$ 19.196,87
Alvino S.Petry R$ 6.330,07
José Everaldo Petry R$ 18.973,96
Altair Paterno R$ 52.231,70
Eliseu José M.de Paula R$ 9.322,20
Irene W.winter R$ 3.714,26

----------------

Silvio Cesar da Silva R$ 45.217,55
Zenita Nunes da S.Fila R$ 51.945,42
Airton Sudbraack (Honorários) R$ 48.170,22
Fazenda Nacional (custas) _R$-'--- 1_.8_59_,_,2_9

SUBTOTAL R$ 354.004,03

2 - CRÉDITOS FISCAIS:

Fazenda Nacional (Executivos Fiscais Federais) R$ 906.628,97
INSS -Instituto Nacional do Seguro Social R$ 713.906,75
INMETRO - Instituto de Metrologia R$ 7.433,39
Estado de Santa Catarina (Executivos Fiscais Estaduais) R$ 307.565,39
Município de Jaraguá do Sul (Executivos Fiscais Municipais) R$ 12.791,48
Município de Schroeder (Dívida Ativa) R$ 26.421,98

SUBTOTAL R$ 2.328.751,98

3 - CRÉDITOS ESPECIAIS:

BADESC S/A (hipoteca especial sobre o imóvel em Schroeder)_ R$ 4.117.417,88
SUBTOTAL R$ 6.446.169,86

4 - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Fiação Nordeste do Brasil S/A
_

Embratel S/A.
_

Sandoz S/A
----------------

Brasil Telecom S/A (Telesc) _

Celesc S/A
__

R$ 14.316,58
R$ 67,92
R$ 529,85
R$ 33.943,10
R$ 32.836,96

R$ 6.527.864,27TOTAL GERAL.
_

Jaraguá do Sul (SC), 30 de novembro de 2010.

Jurandyr Hilário Bertoldi
Síndico
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Acúcar 'e etanol
.:J

.

stes dois produtos
renderam ao Brasil

exportações de US$
...... 13,76 bilhões em 2010.
Além disto, o etanol substituiu
consumo de gasolina avalia
do em US$ 9,5 bilhões e ainda

precisa ser considerado o con

sumo interno de açúcar.
O valor só não foi maior

por causa das vendas futuras

Cortando
na carne

Os anos em que os gastos do

governo federal cresceram muito
acima da inflação, sustentados por
crescente arrecadação de tributos es
tão cobrando a conta Com a inflação
ameaçando a estabilidade da econo

mia, o governo finalmente tomou a

decisão correta e anunciou cortes

de R$ 50 bilhões no orçamento.
Se isto será possível só o tempo

dirá, pois diferente de uma empre-
.

sa privada, as forças que atuam

na esfera governamental são bem
mais difíceis de controlar. O corte

terá de atingir bem mais que ape
nas o cafezinho.

com preços menores que as

cotações alcançadas. Desta

forma, a exportação apenas
do açúcar deverá render pelo
menos US$ 16 bilhões em

2011.

Enquanto isto a frota de
carros flex - esta tecnologia
surgiu em 2003 - cresce sem

parar e já alcança 12,5 nu

lhões de unidades.

Produtos

orgânicos
o que há até pouco tempo

parecia apenas restrito a uma

minoria, começou a ganhar
espaço nos mercados e am

pliar sua clientela. O grande
problema era a falta de uma

fiscalização efetiva da ativi
dade e, portanto, a grande
possibilidade de o consumi

dor estar comprando "gato
por lebre". A regulamenta
ção federal no entanto, trou
xe mais polêmicas. Por outro
lado, é um prêmio para os

produtores sérios que se ade

quaram às normas.
f'

EDUARDO MONTECINO

Crédito presumido
Esta' importante legislação

que possibilita empresas do setor
têxtil optarem pela tributação de
3% de ICMS sofreu algumas alte
rações. A exigência de utilização
de no mínimo 85% de matérias

primas produzidas em território
nacional agora passa a ser calcu
lado no ano e não mensalmente.

Também foi incluída - além de

fibras e fios de poliéster e polia-
.

mida - a viscose entre as matérias

primas que poderão ser impor
tadas sem entrar no calculo do

percentual de 85% desde que sua

importação seja realizada através
de Santa Catarina.

Trata-se de um importante incen
tivo do Estado, que contribui com a

crescente formalização do setor.

Bolsa rodando
As fortes medidas do governo

para conter a inflação buscam a

redução na atividade econômica e

isto significa menos faturamento e

menos lucros. Como não poderia

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

Christa IngeHilleWagner, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918, Ed.Nexus - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que viremo presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a
os aceitar ou pagar no triduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibili
dade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação noendereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

.

Protocolo: 12548 Sacado: ALCEMAR CORREA CPF: 963.555.819-87 Cedente: EMERSON
LUCAS COBALCHlNI Número do Título: 000328 O Espécie: Cheque Apresentante: EMER
SON LUCAS COBALCHlNI DataVencimento: 25/10/2010 Valor: 520,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12624 Sacado: ANA CARlA RUFINO DE UMA CPF: 066.576.029-95 Cedente:
CONFECÇOES PANUCCI lTDA EPP CNPJ: 82.052.655/0001-78 Número do Título: 249/02

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMITUM DataVencimento: 20/01/2011 Valor: 469,07 Liquidação após a

intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12728 Sacado: CEDINHO LJDACNPJ: 09.626.781/0001-07Cedente: SO BOMBAS
COMERCIO EASSISTENCIATECNICA LJDA CNPJ: 05.417.032/0001-00 Número do Título:
006226/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMITUM Data Vencimento: 25/01/2011 Valor: 473,33 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12550 Sacado: ELENILSON DAREM CPF: 075.456.109-70 Cedente: RM COMER
CIO E SERVIÇOS AUTO ELETRICOS LJDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do Título:
6987452 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERALDataVencimento: 15/01/2011 Valor: 193,00 Liquidação após a intima
ção: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12676 Sacado: IL RESTAURANTE E PIZZARIA lJDA CNPJ: 06.921.745/0001-70
Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORADE GAS lJDACNPJ: 03.237.583/0001-67 Número do
Título: R000279X Espécie: Duplicata de VendaMercantil por indicação Apresentante: BANCO
DO BRASn.SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 13/01/2011 Valor: 157,54üquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 12698 Sacado: JOACIR JEOVANI SAPELINI CPF: 041.888.039-59 Cedente: POSTO
DEGASOliNA MAIOCHI LJDA CNPJ: 83.539.395/0001-22 Número do Título: 001 Espécie:
Nota Promissória Apresentante: POSTO DEGASOliNAMAIOCHI LJDA DataVencimento:
01/10/2010 Valor; 12.585,04 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 18,31,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12401 Sacado: MEKA ESTRUTURAS METAllCAS lJDA CNPJ: 03.962.355/0001-
50 Cedente: SO BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA lJDA CNPJ:

•

05.417.032/0001-00 Número do Título: A006300 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
indicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 14/01/2011 Valor: 1.477,50 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 12880 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES aDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Ce
dente: FRONIALPECAS E SERVIÇOS PARACAMINHOES lJOACNPJ: 07.324.328/0001-02
Número do Título: 703 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMITUM Data Vencimento: 31/01/2011 Valor:
300,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edi
tal: R$ 15,00

Protocolo: 12674 Sacado: SCHROEDER COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS liDA
CNPJ: 09.045.217/0001-92 Cedente: EMBRAMOLD FERRAMENTARlA lTDA EPP CNPJ:
03,755.557/0001-20Número doTítulo: 1232E Espécie: Duplicata deVendaMercantil por in
dicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
24/01/2011 Valor: 955,40 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili-
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

"

Protocolo: 12677 Sacado: TACIANA BERTOLDO CPF: 009.706.519-61 Cedente: SE
CURITY TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS lJDA CNPJ:
07.478.234/0001-98 Número do Título: 002/06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 26/01/2011 Valor: 241,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12479 Sacado: TRANSPORTES J,K lJDAME CNPJ: 07.668.848/0001-32 Cedente:
WBREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIAlJDACNPJ: 82.636.754/0001-05 Número doTítulo:
0000008324 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 18/01/2011 Valor: 382,66 Liquidação
após aíntimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Protocolo: 12396 Sacado: VAlMIR BORGES DA SILVA CPF: 027.054.729-08 Cedente: VAL
CANAIAAUTO PEÇAS lJDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 466 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGEN
CIA GUARAMITUM DataVencimento: 10/01/2011 Valor: 147,00 liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12736 Sacado:VANDERLEI JONAS BOLDUAN CPF: 038.129.889-25 Cedente: RM'
COMERCIO E SERVIÇOS AUTO ELEI'RICOS lJDA CNPJ: 06.153.403/0001-57 Número do
Título: 0297012002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: CAI
XAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 20/01/2011 Valor: 179,50 liquidação após a
intimação: R$ 10,85,Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 12833 Sacado: JACKSON GABLER CPF: 027.317.829-60 Cedente: SECURITYTE-
LECOM COMERCIpDEEQUIPAMENTOSELETRONICOS LJDACNPJ: 07.478.234/0001-98 Guaramirirn, 11 de fevereiro de 2011.
Número do Título: 00408 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresen-
tante: lTAU UNIBANCO SA DataVencimento: 20/01/2011 Valor: 70,00 Liquidação após a Christa ingeHilleWagner, interventora

..

deixar de acontecer, a bolsa reagiu se

retraindo. Azar dasmuitas empresas
que escolheram estemomento para
seu IPo. O corte de R$ 50 bilhões no
orçamento é apenas um detalhe.

LOTERIA

SORTEIO N° 2S 19
31 - 33 - 39 - 49 - 54

26 - 33 - 35 - 38 - 43 - 53

02 - 07 - 09 - 12 - 22
24 - 29 - 30 - 33 - 36
37 - 46 - 60 - 62 - 63
71 - 75 - 80 - 89 - 90

Tecnotêxtil
Brasil2011

Acontece de 12 a 15 de abril
no Expo- Center Norte em São
Paulo. Diversas empresas de
Santa Catarina já confirmaram

presença como expositoras. Tra
ta-se de uma feira de tecnologias.

Peso da China
Levantamento da Confedera

ção Nacional da Indústria apon
ta para uma ação sistemática
das indústrias nacionais para se

adaptar à invasão. Segundo o le

vantamento, metade das empre
sas já compete com os chineses.
Claro que diversas já se renderam
e passaram a utilizar os chineses
como parceiros.

Entrada
de dólares

No mês de janeiro foi

registrada a entrada de
mais' de US$ 15 bilhões.
Estamos falando de 63,7%
do saldo positivo de todo
o ano de 2010. Além das
diversas medidas, o Banco
Central comprou em ja
rieíro US$ 7,286 bilhões e,

assim, as reservas subiram
para US$ 296,2 bilhões. Se
os recursos para comprar
estas reservas não fosse
todo emprestauo, estaria
tudo bem, fiás hão é' este o

caso. Por estas e outras, ape
sar de todos os esforços, o
real não se desvaloriza.

IN DIGADORES

BOVESPA

POUPANÇA

Protocolo: 12828 Sacado: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO CPF: 064.864.979-20 Cedente: BV
FINANCEIRA S/A C.El CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131025582 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIA
DOS DataVencimento: 04/09/2009 Valor: 13.205,28 Liquídação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
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PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO COMEÇA
A ABRIR
Aberturas de sol em boa
parte de se, com mais nuvens
e chuva isolada no início e

fim do dia no Vale do I�.
Planalto Norte e Utoral Norte.
No fim da tarde, pancadas
acompanhadas de raios.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

.,..MíN: 21°C
MÁX: 29°C

,

,I

SÁBADO
MíN: 22°C -I· .

MÁX: 30°C """,,
.f ,I

OOMINGO

-MíN: 24°C
.MÁX: 29°C

,

"

SEGUNDA

.,.MíN: 22°C
MÁX: 29°C

1�1/"'!''''''IfI(U''''''''''''\""",�
(·"�,::2,�"",,)

f'arGlahmmta Nublado
Nublado

TE S

Condicão ainda
.:»

não foi estabilizada

G UVA

Mais fraca,
precipitação cobre
Santa Catarina

_ As circunstâncias que favo
recem a formação de temporais
isolados ainda não foram dis

persas, o que mantém o risco
de chuvas mais fortes em áreas
bem delimitadas, podendo cau

sar alagamentos.

Com volumes muito menores, as

chuvas atingem todo o estado hoje e

no final de semana. Apesar da queda na
intensidade, ainda há o fisco de chuvas
fortes em alguns lugares, e oferece risco.

-
rr'ol!oada

r

Instáve! Ghu\lOSO

Promoção "Quem tem está se dando bem" �válida até 14/02/2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012010/2011 (cat KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista {8 unidades por distribuidor). Ford Fiesta RoGam Hatch 1.012011 (cat FBC1 ) a partir de
R$J2.500,OO à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 (cat ETJ1) a partir de R$ 55.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$ 1.224,83, na modalidade coe com 30 dias de carência para
pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos !IOF), valor total a prazo de R$ 57.345,92, Custo Efetílltl Total (CET) a partir de 0,41% a.m e 5,01% a.a, através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços
de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de créd�o. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as
despesas contratadas pelo cliente e a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Cred1t são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As
ofertas apresentadas correspondem somente às cores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas e/ou especiais mediante consulta na revenda. Imagens CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU.

VIV:A O NOVO.somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. Acumule até RS iocoo emdescontos na compra de seu Ford Zero.

Faça revisões em seu veículo regularmente.• Seguros.Fflnl MO·REnJ::::�:��;�;��O· FordEml""sas:(1l)4174.3929
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SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA I QUINTA-FEIRA
KellrErdf11ann,,
I jomalista .

Carlos Henrique.

Sêhroeder, escritor,
" LuizCarlosAmorim, Elyandria Aparecida

I

.

Escritore ecJitor I

.!
'

Silva, escritora

Não quero ter razão
uma entrevista ao Jô Soares, o poeta
Ferreira Gullar contou a origem de
uma de suas frases famosas. Disse

que, dia desses, discutiu tanto com a

sua namorada que uma hora ela se levantou e

abandonou o local.

Segundo ele, ele venceu

a discussão. Ganhou, mas

ficou falando sozinho. E aí
veio a frase: IINão quero ter

razão, quero ser feliz". Acho
fantástica essa frase. Aliás,
frases fantásticas são fan
tásticas justamente porque
não precisam explicação.
Podemos refletir sobre elas.
E para isso que servem as

frases fantásticas.
A frase chama a atenção justamente pelo

fato de revelar o ceder, abrirmão da disputa.
Ouço e vejo papos, conversas acaloradas pa
recendo que todo mundo tem razão o tem

po inteiro. É incrível notar como as pessoas

necessitam mostrar que sabem a respeito
de algo. Dão pitacos em assuntos sem saber
de causa alguma. Sem ter o mínimo do co

nhecimento dessa causa. Será que ficar ca
lado num assunto que não conhece e sinal
de fraqueza? Os argentinos, por onde viajo

no momento, são campe
ões nisso. Recomendaram
me conhecer determinado

lugar. Pergunto se já esti
veram lá. Respondem: não,
ouvi dizer que é um lugar
interessante.

É incrível como conhe
cem os problemas da vio
lência urbana no Brasil.

Quem os ouve falar, com
pra-os. Possuem suas definições formadas.

Julgam que todos nós não damos a mínima

para os acontecidos. Pergunto: já esteve no

Rio? Alguém de lá te contou da realidade? A

resposta é não. Completam: esses fatos são

assim, porque são assim e pronto.

LANÇAMENTOS

Pureza Mortal
Louie K. Cogburn estava há três dias f'

I

trancado em seu apartamento, olhando

para a tela do computador e sofrendo com

uma insuportável dor de cabeça. Quando
um vizinho bate à sua porta, Louie pega um

taco dé beisebol e parte para o ataque. A

policia usa apenas sua pistola de atordoar,
mas Louie morre instantaneamente. O que
não imaginam é um vírus de computador
capaz de se espalhar a partir da máquina e

infectar um homem. E a única pista é uma

mensagem bizarra que foi deixada piscando
no monitor: Pureza absoluta alcançada.

Guarda-costas e assassinos
.

No' início do século 20, a situação
política em Hong Kong está â beira de

um p.olapS0, com diversos ,gtuPQ$ rebel
deS lutando contra

I

a Q'pressãe '.'d.hinesÇ3
.

e combatendo o dornínlo britânico sobre
o território. A' situação se agrava ain

da quando um exilado político retoma

ao país e começa a unificar as facções,
montando um verdadeiro exército revolu

cionário, o que faz com que o governo in

glês despache alguns de seus principais
assassinos para exterminar o sujeito.

,�"'i
;11
»Ó,

CLIC DO LEITOR

A Nala é mais uma das sobreviventes do abrigo da Ajapra,
interessados em adotar a pobrezinha, contato com a Ajapra
pelo telefone 9123-0657 ou pelo e-mail ajapra@ajapra.org.br

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

• Cine Breithaupt 2
• De Pernas pro Ar (nac) (15h20, 17h20,
19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colméia (dub) (14h, 15h40, 17h20 -

todos os dias)
• Enrolados (dub) (19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
· ° Ritual (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h30, 15h30,
17h30 - todos os dias)
• Santuário (dub - 3d) (19h30, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 1
· ° discurso do Rei (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub) (13h30, 15h20 - todos

os dias)
• Amor e outras Drogas (Leg) (17hl0, 19h30,

22h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Bravura Indômita (Ieg) (14h40, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
· ° vencedor (leg) (16hl0 - todos os dias)
• Cisne Negro (Leg) (13h40, 18h40, 21hl0 -

todos os dias)

• Cine Garten 5
• Enrolados (Dub) (13h50, 16h - todos os

dias)
-

• Caça às Bruxas (Leg) (18h, 20h - todos os

dias)
· ° Turista (Leg) (22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (16h50, 19h20, 22h50 -

todos os dias)
,

BLUMENAU'
• Cine Neumarkt 1
· ° discurso do Rei (Leg) (14hl0, 16h40,
19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h - todos

os dias)
• Cisne Negro(Leg) (16h, 18h40, 21hl0 -

todos os dias)

JlÉ incrível como
�onhecemos
problemas da

violência urbana
no Brasil. Quem ..

os ouve falar,
compra-os" •

• Cine Neumarkt 3,4, 5 e 6
• Sem atividade

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

.

Nasinho diz para Virgilio ficar de olho em Iara. Ni

colau apresenta Flores a Karina. Karina diz que quer

participar da revolução que Flores está preparando.
Flores diz que o presidente tem que morrer de forma

"bem brasileira". André e seu pai brigam por causa do

.

casamento. Flores diz a Sereno que pretende explodir
a prefeitura. Querêncio chega à obra paralisada do

resort para conversar com os trabalhadores e Jorge o

interrompe. A confusão se alastra e todos gritam que
vão quebrar as coisas. Jorge propõe aos outros operá
rios irem para cidade fazer uma passeata.

ARAGUAIA

Mariquita finge para Ruriá que não se lembra

de ter presenteado Estela. A�pásia 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 Sola no

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.

TI-TI-TI
Giancarlo revela a Renato que trouxe Isabel para

deixar Marcela insegura. Jaqueline pede a Rosário que
descubra se o casamento de Jacques está em crise.

Gabriela contapara Pedro que não está grávida e ele a

manda embora de casa. Renato se culpa por ter deixa

do o pai controlar sua vida, e Marcela fica penalizada.
Renato faz diversos desenhos de Marcela enquanto
ela dorme e monta um álbum. Massa combina com

Thales uma festa surpresa de aniversário para Jaqueli
ne. Renato ensina Marcela a dirigir. Luisa acredita que

perdeu o neném e promete se vingar de Marcela.

INSENSATO CORAÇÃO
André fecha contrato com Marina. Pedro con

versa com Nando sobre o seu .acidente. Zuleica de

cide ceder a parte que herdou de Luciana no apar
tamento que seu ex-genro comprou. Um advogado
contratado por Dalva procura Norma e pede que ela

assine uma procuração em seu nome Neném des

cobre o motivo por que Leila saiu de casa. Milton

guarda o relógio que Bibi lhe deu e sai para vender o

outro que está em seu cofre. Carol e André chegam
ao estádio para ver um jogo de futebol. Pedro liga
para Marina, mas desliga antes de ela atender. Raul

encontra Wanda desacordada em sua cama.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o dia começa tenso e você pre
cisará ser mais paciente para

driblar os contratempos. Fuja de

gastos desnecessários à tarde. O coração
pede segurança emocional. Atenção, não
corra riscos no amor.

A concorrência ficará acirrada
e você precisará se empenhar
ainda mais para se destacar

profissionalmente. Na relação a dois, seu
ciúme pode se m�nifestar. Procure ser

menos resistente a mudanças.

GÊMEOS
Hoje, avalie se algo pode ser

melhorado em seu comporta-
mento. Faça do bem-estar a sua

meta. Seu charme será determinante na

paquera. Os astros recomendam reflexão
e descanso.

A Lua vai mexer com o seu

comportamento. Controle a an-

siedade para não prejudicar seu
bem-estar. Não confunda amizade com

paixão! Cuidado, pode se decepcionar
com alguém do seu círculo social.

Para alcançar suas ambições
profissionais, dedique-se com

afinco. De manhã, procure agir
com mais objetividade. No roman

ce, oferte carinho a sua cara-metade. Tar

de favorável para negociações.

No trabalho, terá que dernons
, trar mais coragem e ousadia.

',i 'li<

Não tema situações desafiado-

ras. Paquera pode decepcionar,
mas a relação amorosa estará bem-ser

vida. Tente se adaptar e se errar, não se

recrimine!

UBRA· ,

É hora de manter a cabeça fria

e o coração tranquilo para saber

lidar com os contratempos e não

pôr sua felicidade em risco. Melho

re o clima com o par. Contenha a teimo

sia e evite ficar com raiva.

ESCORPIÃO
Os astros enviam energias ten

sas e aconselham: a melhor

política será a da boa vizinhan

ça! À noite, sua sensualidade ficará em

evidência. Aproveite para seduzir. Evite

confrontos com quem tem opiniões dife

rentes das suas.

/8" SAGITÁRIO
'

IIIII ,.. : "Concentre-se naquil? que é ur-
� gente e prioritário. E tempo de

agir e se solidarizar. Os laços de

união estão mais fortes com sua cara

metade nesta sexta-feira. Não tente im

por suas ideias aos outros.

CAPRICÓRNIO
Você costuma ser realista, mas,
hoje, pode se deixar levar pelas

aparências. Sua simpatia vai contar pon
tos a favor na paquera. A dois, barre o

ciúme. Convém pensar duas vezes antes

de tomar decisões hoje.

AQUÁRIO
Reflita mais sobre o que ambi

ciona na vida profissional antes
de tomar iniciativas. Amor protegi

do. Novidades vão entusiasmar seu cora

ção. Com grana, é melhor gastar menos
e poupar mais.

" PEIXES
@,:il Urano apontará saídas criativas

para impasses e imprevistos.
No trabalho, cautela com distra

ções. No amor, esqueça o passado para
ser mais feliz no presente. Hoje, sua mis

são será desenvolver a diplomacia.
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Ronaldo Fenômeno põe
apartamento à venda
De acordo com o jornal "O Estado de São Pau

lo", o jogador Ronaldo, do Corinthians, quer vender
a sua cobertura em São Paulo. O apartamento fica

na rua Tupi, no bairro Híglenôpoüs, zona nobre da

cidade, e o atleta espera conseguir R$ 6 milhões na

venda, afirmou a publicação. Ronaldo-pretende sair
dos campos para estudar marketing esportivo, disse
o jornal anteriormente.

Mayana Moura
cotada para filme
segundo a coluna "Controle Remoto", do

jornal "O globo", a atriz, afastada das telinhas
desde o fim de "Passione", está cotada para
viver o par romântico do cantor Lenny Kravitz.
O filme será dirigido pelo inglês Ash Baron Co

hen, primo de Sasha Baron Cohen, intérpre-
, te de Borat e Brüno, e Mayana iria viver uma

prostitua brasileira por quem o personagem
de Kravitz se apaixona.

Isabeli Fontana
congela células-tronco

De acordo com o colunista Ancelmo Góis, do

jornal "O Globo", a modelo Isabeli Fontana teria se

submetido recentemente a um procedimento de re

tirada de células-tronco em um laboratório em São

Paulo. O material teria sido congelado em processo
de crio-preservação, e, serviria para eventuais trata
mentos de saúde e estética em anos futuros, segun
do pesquisas médicas. O procedimento é menos po

lêmico do que o uso de células-tronco embrionárias.

DIVIRTA-SE

'Doença Hereditária
Depois de saber que precisa fazer um tratamen

to caríssimo para combater a doença que acabou de

descobrir, Carlos fica arrasado.
O médico tenta consolá-lo:
- Você não tem culpa, Carlos ... Essa sua doença

é hereditária!
- É hereditária? - pergunta Carlos, virando as

costas e 'indo embora. - Então manda a conta do

hospital para os meus pais!

Preta Gil interprela
dona de funerária

A cantora e atriz vai atuar no filme "lhe Billi Pig",
de José Eduardo Belmonte, que começa a ser gra
vada pouco depois do carnaval, e vive Dona Gene

rosa, dona de uma funerária. Na trama a empresa
se encrenca com a queda no número de mortes,
e a proprietária culpa o estilo mais "natureba" das

pessoas. O filme conta com Grazi Massafera e Sel
ton Mello, como um casal que, para subir na vida
e salvar a vida da filha, se envolve com traficantes.

lOia Cabral será
a última "Helena"

Segundo o jornal "O Estado de São Paulo", o

noveleiro Manoel Carlos tem uma última novela

em planejamento. Depois de "Viver a Vida", que
se julgava ser a despedida do autor, em 2014 vai
vir aquela que ele promete ser a derradeira, antes
da aposentadoria. A atriz Ulia Cabral vai interpre
tar a ultima "Helena" de Manoel Carlos, que usou o

nome em todas as suas tramas.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um 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 .:

Gisele se

aventura
como estilista
Segundo o colunista Bruno

Astuto, do jornal "O Dia", a top
Gisele Bündchen vai criar três

coleções para a rede C&A, da

qual é garota-propaganda. Essa

é a primeira jornada da modelo

na criação de roupas, e celebri

dades como as cantoras Beyon
cé, Christina Aguilera e Nicole

Scherzinger já fizeram roupas
sob convite para a rede de lojas
de departamento.

ANIVERSARIANTES
U/2
Alexandre Schewinsky

,

"

Amir J. Bortoli

Ane Schuster

Angelo Keueger
Annie R. Gritter

Augusto H. Garcia

Áurea Ferreira

Caroline S. da Luz

Claudio Buttendorf
, ,

Eduardo Fodi

Elsio Russi

Ferdinando Piske

Fernanda C. Hornburg
Flaviana Mathias

Gerson E. Franceschi

Hélio N. de Masi

Irene Valentini
Jessica H. Gerent

José A. Hermimann

José H. Fischer

Karin Leigeu
Luana Hauk

Lucas N. Braatz

Lurdes L. Ferreira

Maria de L. J. Goldacker

Marinei K. Deretti

Marta Pimentel

Odair J. Custódio
Patricia H. B. Ehlert

Rafael D. Pinter

Rafael R. Braun'

Rangel M. Bruns
'Robson Oliveira

Wenderl Zandonatto
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
--�-

Memorando
orno tem muita gente que acredita que o preço da cesta básica
anda sob controle, nada como um bate pernas pelos supermer
cados para concluir porque o seu orçamento anda no vermelho.

__Vixi ... E os carnês daquelas compras do fim de ano, com o prazo
a perder de vista, nem pintaram na parada. Deixa só o carnaval passar!
aiaiaiai.. .. Só pedindo um Ice Nitrix para levantar o astral.

Recadinho
Pense bem antes de sacudir

aquele velho papelzinho ou saco

plástico nas ruas. Saiba que você vai
fazer parte de urna estatística nada

agradável. Uma pesquisa que acaba
de ser divulgadamostra que o país -

que já não é urn poço de limpeza -,
está jogando no lixo, por ano, quase
400mil toneladas de lixo. Tá falado?

Dica de hoje
Curtir com a galera a chope

ria Bier Haus. Tem coisa melhor
na sexta que reunir amigos e to

mar um chope?

NAS RODAS
• Rogéria Tepasse passa o

carnaval bem longe de qualquer
reco- reco. Segue com toda a

família numa viagem al mare,
pelo Costa brasileira.

• Já pode agendar! O concorrido

HappyHour da Ama será dia 13
de abril, nó Baependi.
• Na condição _de darling das

darlings, a secretária da Câmara
de Vereadores de Jaraguá
Mariana Riegel, a Mari, já
prepara a bochecha e os quitutes
para comemorar no próximo dia
24 a idade nova.

'TheWay
Será inaugurado amanhã,

mais conhecido como sábado, a
nova e chiquérrima casa notur

na The Way, nas instalações da

antiga Iump, É mais um espaço
que terá em seu primeiro even

to comandado pelos experien
tes promoter, Thiago Mattos e

Pepe Narloch, que trazem o Dj
boniton, Thiago Mansur, o que
ridinho das mulheres em todo o

Brasil para embalar a noitada. E
,

também a presença dos Djs não
menos estrelados, Mac Dave e

Bibbe Andreatta e dos sertanejos
Téo e Edu. Vai perder?

Lisiane Hall, na
passarela das
beldades, na
Zum Schlauch

Joel Luckmann com

sua Deise felizes
da vida no dia do
casamento

Alô mamães
Estava lendo a revista Escola, '

que agora além do curso de Me

dicina, sem vestibular, na Bolí
via assim como a Venezuela, está
criando outra atração para jovens
latino-americanos. Mais precisa
mente, uma escola voltada exclusi
vamente para formar misses. Que
tal, mamães?

lIMe relaciono
muito fácil",
Sabrina Sato,

apresentadora, sobre o fato
de sair com vários homens.

• Meu amigo Thiago, da Telles
Calçados, resolveu queimar
o estoque. A liquidação total
começou terça - feira. Vai

perder?

• Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e
participe do sorteio de um par
de ingressos e uma camiseta

para o show da banda
escocesaNazareth, dia 19 d

i Íevere:ir(")fn'{� PavilhãoA. "

• Seja voluntário do CW
- Centro deValorização a

Vida. Dia 19 de fevereiro a

entidade estará promovendo
das 13h30min às 18 horas,
no Auditório da Rede "

Pemínína de Combate ao

Câncer, o Curso de Seleção e

Capacitação deVoluntários.

Faixa
Não querendo culpar nin

guém, mas recentemente em mi
nha coluna eu havia alertado que
as faixas de pedestres na esquina da
Epitácio Pessoa, com Floriano Pei
xoto, em frente ao Bradesco, estava
totalmente apagada. O perigo era

iminente. Agora o pior aconteceu!

"
Amar é dar razão a

quem não tem.
Yil15fDiM !i 'lf/l'''''WJJfS;

"

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é

Virley Silveira Buba. Ela é
outra querida que acompanha

a coluna todos os dias.

Onde comer bem
No Bobs, do amigo Jonathan

Roberto Schug. Onde? Na pra
ça de alimentação do Shopping
Breithaupt.

• É impressionante corno
a juventude gosta de jogar
sinuca. Mulheres bonitas e

homens disputam a "tapa" as

mesas no Espaço do Oca.

• i}riltonVargae e Asta Pitzer
desfilam a tiracolo nas baladas
damoda. Será namoro?

.' Ionathan Titz e Kátia
Luiza Shopping já estão
comemorando novsrneses

.

de muito amor. Parece que foi
ontem que começou o Lave.

• "Muitas coisas nos parecem
desvios na caminhada; mas,
na retrospectiva, percebemos
o quanto o caminho do
Senhor foi reto",

• Com essa, fui!

, Buxixo
Uma saiaJusta...Aconteceu em recente evento badalado da urbe

sorriso. Um rapaz, do tipo garanhão, estava paquerando super indis
creto uma jovem empresária da terrinha, malhada e charmosa. O tiro
saiu pela culatra. A moça estava acompanhada do namorado que
não gostou do babado e partiu pra cima dom Juan. Pasmem...morro

e não vejo tudo. O rapaz para não apanhar teria dito: IINão tem nada
a ver, não. Tá?". Eu estava olhando era para você, bafe. UAU!!!!! Só to
mando urn copo bem gelado do chope Kõnigs Bier pra relaxar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

Na área

Henrique
Porto

Gorupá
esta semana estive em

Corupá, conversando
com Felipe Rodrigues
e Loriano 'Kutcha'

Costa, da Fundação Municipal
de Esportes, Turismo, Cultura e

Lazer. Eles me falaram sobre os

planos da autarquia para este

ano, onde o foco será o mu

nícipe corupaense, Eventos
como o Aberto de Futsal dei
xam o calendário, segundo eles

por atrair pouca atenção da
comunidade. Por outro lado,
será incentivada, a participação

de equipes de base em campe
onatos regionais e estaduais.
As tradicionais competições
comunitárias continuam no

calendário, assim como o PAE

(Programa Abraçando o Espor
ter.que em parceria com o Sesi

proporciona iniciação esporti
va gratuita e de qualidade para
mais demil crianças. Os dirigen
tes ainda comemoram aprova
ção de um projeto noMinistério
do Esporte, para construção de
uma pista de skate nos arredo
res do ginásioWilly Gessner.

Júlio Patrício
Recebi um torpedo do téc

nico Júlio Patrício, que já está
em Iundíaí (SP), incorporado
à comissão técnica da seleção
brasileira de basquete sub-19
feminino. Mesmo sem ter um

posicionamento da FME sobre
amanutenção de seu emprego,
Patrício se mudou para o inte
rior paulista, onde irá residir

nos próximos seis meses. Neste
período terá salário e moradia

pagos pela CBB, além de viajar
para treinamentos nos Estados
Unidos e para o Campeonato
Mundial, no Chile. Acumulará

experiência e daqui seis meses
o mercado terá um profissio
nal vitorioso e extremamente
preparado à disposição.

Tchoukball
Na quarta-feira tive a opor

tunidade de praticar, o tchouk
ball (pronuncia-se chukebol).
Para quem olha de fora, parece
um bando de malucos correndo
sem direção dentro de um cam

po, tentando fugir ou agarrar
uma bola de handebol. Quem
está dentro de campo vivencia

um jogo ágil e dinâmico, de pi
.

ques curtos, que requer muito
reflexo e agilidade. Confesso

que gostei do jogo e pretendo
praticar mais vezes. Quem tiver
interesse em conhecer ou prati
c� a modalidade, pode passar
no SESI toda quarta-feira, às

17h30, que haverá um joguinho.

Sim, o rúgbi está chegando a

Iaraguá do Sul. O esporte pai do
futebol americano vai ser uma
das modalidades incorporadas
ao Programa Atleta do Futuro,
do Sesi. Aqui será praticado o

Rúgbi
"touch rugby", variação onde
existe uma simplificação das

regras e a ausência de choques
(tackles). Esta versão é consi
derada ideal para crianças, de
ambos os sexos.

Esporte 17

FUTEBOL FEMI'NINO

Reaverhegemonia
é

objetivo do OI pya
Equipe está há três anos sem conquistar o Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

Recuperar a hegemonia
do futebol feminino
catarinense. Esse é o

objetivo do Olympya
para a temporada.

esta é uma missão difícil. "Nossa

expectativa é entrar em todas as

competições que jogarmos para
ser campeãs. E no Estadual, ao
menos, fazer a final contra o Kin

dermann", declarou.
Um dós fatores para esse

"pessimismo" de Polenta é o fato
do time de Caçador ser profis
sional, ou seja, as garotas vivem
do futebol. No caso do Olympya
todas as atletas precisam buscar

susteI?-to fora do esporte. Atu
almente Polenta conta com um

grupo de 22 jogadoras.
A preparação para bater o

Kindermann no Estadual, progra
mado para iniciar em abril, co

meça no fim de semana durante
o Torneio de Futebol de Areia, em

A
equipe foi campeã Es
tadual em 2007 e de lá

para cá tem esbarrado
constantemente no fa

voritismo do Kindermann, tri

campeã catarinense. Esse ano,
mais uma vez, elas tentarão ba
ter as adversárias e retomar a

superioridade perdida. Porém, o
técnico Luiz Vieira, mais conhe
cido com Polenta, admite que

Navegantes. No início de março,
elas participam do Torneio Dia In
ternacional da Mulher de Futebol

Sete, em Pomerode.
E com tantas dificuldades,

como as meninas de Iaraguá fa
zem para -se sentirem motivadas '

a cada início de temporada? A

capitã da equipe, Marise, é quem
responde: "Gostar dejogar bola".
"Acho que isso é o principal. To
das trabalham fora e sempre
damos um jeitinho de treinar",
relatou a atacante, que no ano

passado foi artilheira do Cam

peonato Catarinense Feminino,
com dez gols.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

Vencer o Kindermann de Caçador é um dos grandes desafios para o ano de 2011, que inicia no sábado

S BASE

GT da Arsepum inicia atividades
A escolinha de futsal da Arse

pum (Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais)
começa as aulas na segunda-feira,
14. Os treinos são diários de segun
da a sexta, das 17h30 às 18h30. Os

meninos de 13 a 14 anos podem
comparecer nas segundas e quar
tas. Já os que têm 15 anos ou mais
nas terças e sextas-feiras. As quin
tas e sábados são reservados para
as meninas. No sábado o horário é

diferenciado: das 16h às 17h. Para
treinar é preciso pagai" uma taxa de
inscrição. Os associados àArsepum
vão desembolsar R$ 10 e os não as

sociados R$ 25. Mais informações
no (47) 3371-3232, comRicardo.
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Hemanes confessa que não dormiu
Um dia depois da expulsão contra França jogador considerou lance um "erro de cálculo"
DA REDAÇÃO

Expulso por causa da
solada que deu no peito de
Benzema na derrota de lxO
para a França, na quarta,
o meia Hernanes não teve
a noite que gostaria.

jogador admitiu ontem que
não conseguiu cair no sono,

pois só conseguia pensar
...."no erro que acabou sendo
decisivo para o novo revés sofri
do pela equipe dirigida por Mano
Menezes. liA gente fica pensando,
remoendo e não consegue dormir.

Fiquei bastante chateado, mas

acontece e tenho que levantar ca

beça. (Aminha passagem pela se

leção) não vai parar por aqui", afir
mou o jogador da Lazio, da Itália.

O meia atribuiu o seu deslize
decisivo a um "erro de cálculo" na

jogada ocorrida logo aos 38 minu
tos do primeiro tempo. "Eu esperei
tanto tempo por uma oportuni
dade e quando chegou aconteceu

.. essa expulsão. Há muito tempo
não acontecia isso comigo. Infe
lizmente, foi um erro de cálculo",
disse, explicando como a jogada
ocorreu. "Quando ele (Benzema)

Massa lidera
primeiro dia
de testes

fez o primeiro lance, em cima do

Lucas, achei que ele tinha perdido
o controle da bola e tentei roubar a
bola. Errei", lamentou.

Hemanes ainda fez questão de
lembrar que nunca foi um jogador
violento e que a falta bizarra come
tida por ele sobre Benzema foi uma
rara exceção em sua trajetória no fu
tebol. "É a segunda vez que sou ex

pulso naminha carreira. Não é uma
coisa comum e isso não vai voltar a
acontecer", prometeu omeia.

IIÉ a segunda vez que
sou expulso na minha

carreira. Não é uma coisa
comum e isso não vai
voltar a acontecer";
HERNANES, MfJA DA lAl.lO

A única expulsão de Herna
nes até a partida desta quarta
feira havia ocorrido em um jogo
do São Paulo, seu ex-clube, no
Campeonato -Paulista de 2009,
quando ele foi excluído do con

fronto por segurar um jogador do
Botafogo-SP quando já tinha car
tão amarelo. Por causa da expul
são, Hernanes está fora do próxi
mo amistoso da seleção, que será
no dia 27 de março, em Londres,
ainda sem adversário definido. Benzema (no chão) foi atingido por Hernanes aos 38 minutos do primeiro tempo na última quarta-feira

DIVULGAÇÃO

Felipe Massa começou bem
a segunda rodada de testes da

pré-temporada da Fórmula 1. O
brasileiro liderou a primeira de

quatro sessões de treino em Jerez
de la Frontera. O piloto registrou
o tempo de lmin20s709, à frente
de Sergio Perez, da Sauber, com
lmin21s483. Massa se recuperou
da decepção no teste emValência,
na semana passada, quando pro
blemas técnicos o impediram de
entrar na pista no último dia. Lateral-esquerdo estaria negociando com equipe dos Estados Unidos

Ameaçado, Roberto Carlos
pode deixar o Corinthians

Após ter sido um dos alvos do

protesto feito por torcedores co

rintianos logo após a eliminação
do time na Libertadores, Roberto
Carlos revelou à imprensa nacio
nal que pensa em deixar o Corin
thians. O lateral-esquerdo disse
temer pela segurança de sua fa
mília' já que vem até sendo per
seguido pelas ruas. ___.

O lateral não participou dos jo- .

gos contraTolima, Palmeiras e Itua
no, por causa de dores musculares.
Nesta quinta, ele participou nor-

..\

malmenté de um treino físico.
"Estou repensando algumas

coisas, estruturando minha segu
rança. Estou sendo muito amea

çado. Até motos estão perseguin
do meu carro. Isso está passando
dos limites. O Fabiano (Farah,
agente) está voltando do exterior.
Se ele vier com alguma coisa boa,
eu devo aceitar", admitiu.

Caso a saída do Timão- seja
confirmada, o destino de Roberto
Carlos deve ser o futebol dos Esta
dos Unidos.

A diferença é a músi'
e isso faz toda a difere

Rádio 105 FM.

líder de audiênci

www.fml0S.com.br
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JARAGUÁ DO SUL

"Meu filho era uma

criança maravilhosa,
calma, obediente".

.....stas são as palavras da dia
rista Alexandra Barbosa,
27 anos, sobre o filho Car-

__ los Eduardo Alvarenga de

Oliveira, de três anos. O menino
morreu atropelado por um ônibus
da empresa Viação Verde Vale, de
Blumenau, na esquina das ruas

Epitácio Pessoa e Floriano Pei

xoto, na quarta-feira à tarde, e foi
sepultado namanhã de ontem no

Cemitério daVila Lenzi.

Ônibus estava
em Jaraguá
de passagem

No momento em que ocor

reu o acidente, o ônibus recém

comprado pela Viação Verde
Vale - que transporta passageiros
dentro da cidade de Blumenau
- partia de Itajaí com destino a

Mafra e ainda estava em fase de
testes. Procurada pela reporta
gem de O Correio do Povo na tar

de de ontem, aViação Verde Vale
preferiu não se manifestar sobre
o caso. O gerente comercial da

. empresa Dicave, de Itajaí, Alex
Bani, de onde o veículo foi com

prado, estava viajando e também
não foi localizado.

Alexandra mostra
foto do filho Carlos
Eduardo: saudade

Seg'urança
BR-280 é interditada após
nova queda de barreira

19
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hora", disse José, que não quer
ser chamado de padrasto, mas

sim de pai. "Eu ajudei a criar o

Carlos Eduardo desde que ele era
um bebezinho, eu era o pai dele",
disse emocionado.

Apesar do momento de luto,
o casal acompanha de perto o

inquérito aberto pela Polícia Ci
vil sobre as causas do acidente.
Os pais dizem que esperavam o

sinal abrir para atravessar a rua
em direção ao Banco Bradesco,
quando ônibus dobrou a esqui
na e atingiu as bicicletas, que
estavam na calçada. O menino
caiu junto com a cadeirinha e foi

atropelado pelo rodado traseiro
do ônibus.

EDUARDO MONTECINO

que o ônibus trafegava.
"Já sabemos que o motorista

estava com velocidade até abai
xo do permitido", informou. De
acordo com o delegado, o con

dutor do ônibus, Cláudio Baldo,
59 anos, dirige há mais de 35

anos e nunca se envolveu com

PERíCIA DEVE ESCLARECER DETALHES EXATOS DO ACIDENTE

A família, que mora no bair-'
ro Iaraguã Esquerdo, busca nas

orações e no apoio dos amigos
e parentes forças para superar a
dor. "Sem isso eu não suportaria
passar pelo que estou passando",
afirma a diarista.

A mãe conta que o outro filho,
Rafael Henrique, que completou
cinco anos ontem, dormia na mes
ma cama de Carlos Eduardo. "Ele

agora não quer dormir sozinho e

pergunta o tempo todo pelo irmão".
No momento do acidente,

Carlos Eduardo estava preso a

uma cadeirinha na garupa da
bicicleta do padrasto, José Nil
ton Barbosa dos Santos. "Não
fui junto porque não era'minha

Para delegado, não houve imprudência
acidente antes. Queiroz já to

mou depoimentos dos pais do
menino, do motorista do ôní-

\ bus e .de algumas testemunhas
do acidente. "Até agora, tudo in
dica que houve uma fatalidade
e não um ato de imprudência",
afirmou.

/

CORUPÁ
A forte chuva que atingiu Iara

guá do Sul e região no final da tar
de de ontem deixoumais estragos.
O maior deles foi registrado no

limite entre Corupá e São Bento
do Sul, na BR-280. A rodovia foi
totalmente interditada após várias
quedas de barreira entre os qui
lômetros 94 a 96, mesmo trecho
onde houve um deslizamento de
terra em novembro do ano passa
do. Em um ponto, houve um des
lizamento por baixo da pista e o

asfalto ameaça ceder.
Não há previsão de liberação

do local. Nos pontos onde houve
os problemas, não há nenhuma

opção de desvio. O Dnit (Departa
menta Nacional de Infraestrutura
e Transportes) aconselha os mo

torístas a seguirem pela Serra da

Dona Francisca.
Em Iaraguá do Sul, vários bair

ros de Iaraguá do Sul registraram
alagamentos. Mas, de acordo com
a Defesa Civil do município, não
houve ocorrências graves de
deslizamentos e também não

há feridos. A Rua Rinaldo Bago,
na Ilha da Figueira, ficou total
mente interditada por causa do
volume de água. A BerthaWeege, .

na Barra do Rio Cerro também

registrou alagamento.
A forte chuva não duroumuito,

mas como muitos bueiros ainda
estão entupidos por causa das en
chentes de janeiro, a água não teve
para onde escoar, o que causou di
versos alagamentos. As ruas João
Planinscheck, Marechal Deodo
ro da Fonseca e João Carlos Stein
também tiveram ocorrências.

Família busca fo

para superar a"dor
Carlos Eduardo, três anos, foi sepultado ontem demanhã

O delegado responsável pelo
inquérito, David Queiroz, expli
ca que as investigações devem
ser concluídas após realização
da perícia, que vai esclarecer
detalhes como o local exato da
colisão, se a bicicleta chegou a

ser arrastada e a velocidade em

PIERO RAGAZZI

Trecho já foi
cenário de

deslizamento
de terra em

novembro do
ano passado

EMPRESA DO RAMO DE ESTAMPARIA
em fase de expansão admite profissional em estampa
ria rotativa cilíndrica, com experiência em máquina da aus

tromáquinas. É indispensável o domínio total de todas as funções
da máquina. Salário compatível ao cargo com possibilidade de

remuneração comissionada e possibilidade de crescimento pro
fissional na empresa.

Mandar curriculum para:
mrcser@netuno.com.br ou contatar pelo 3276-2105.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA
OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 03/2011 - PMS

PROCESSO lICITATORIO N°. 19/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de Espa
ço Educativo Infantil, Tipo C, com área de 564,47m2, situada a Rua Guaramirim,
Bairro Schroeder I,no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio
n°. 701896/2010, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 28 de fevereiro de 2011 às
08h45min. Abertura do Processo: 28 de fevereiro de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licita

ções de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h.

Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@sChroeder.sC.gov.br.
Schroeder, 11 de fevereiro de 2011.

.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Promoções válidas até 11/02/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio,
Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO. PARA vEIcULaS À PARTIR DE 2006/2006
COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM ..

I 1

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

Caraguá Auto Elite
Sua escolha perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




