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Cidade cresce cada
vezmais para oalto
Prefeitura de Jaraguá do Sul pretende
rever lei que limita altura máxima de
12 andares para os prédios. Somente
em 2010 forarn expedidos 1_.083
alvarás de construção no município,
entre casas e edifícios.
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Chuvavolta com fo e

novos estragos
Alagamentos e quedas de barreiras foram registrados principalmente
na área central de Jaraguá 'do Sul e nos bairros Jaraguá 84, TifaMartins,

Barra do Rio Cerro, Parque Malwee, Jaraguá Esquerdo e Amizade.
PIERO RAGAZZI
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Ponte do Vailatti, que dá acesso ao Centro, foi interditada na tarde de ontem por causa do nível do rio.

O· Aulas estão suspensas OAcesso para São Bento do Sul pela Seis famílias foram

hoje em Jaraguá do Sul" BR':280 segue interditado. Na SC-416, retiradas de áreas de risco

Guaramirim, Corupá e trecho em frente à Chocoleite sofreu pela Defesa Civil por causa das
Massaranduba alagamentos, mas foi liberado ocorrências registradas ontem.

...............................r.IIWiIIIIiI .

blush!
A revista da mulher inteligente!

Começa distribuição
gratuita de remédios
Medicamentos para
diabetes e hipertensão
já são oferecidos na

Farmácia Popular.
Nos estabelecimentos
credenciados, serviço deve
ser oferecido a partir de hoje.
Página 9

SDR negocia as
transferências
Parte dos estudantes da
Lauro Zimmermann será
relocada para as escolas
Almirante Tamandaré e

Alfredo Zimmermann.
Outros 572 alunos ainda não
sabem para onde vão. SDR
pretende transferi-los para a

Uniasselvi. Página 11

FAME'G

(47) �373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

Primeiro rascunho
do genoma humano
o projeto de identificação e sequen

ciação do genoma humano divulga o

primeiro "esboço" do código genético da
humanidade, identificando parte dos es

timados 20 a 25 mil genes que compõe a

estrutura dos 23 pares de cromossomos

do organismo humano.
A análise do DNAHumano ainda é um

processo complexo, com 2,9 bilhões de

pares base desses 20-25 mil genes.Consi
derados de suma importância na biologia
e namedicina, os estudos gênicos podem
conter a cura, tratamento, ou até a pre
venção e erradicação de várias doenças
de caráter hereditário, auto imune ou ad
quiridas' como várias deficiências men

tais e físicas, emúltiplos tipos de câncer.
Justamente, pela possibilidade de eli

minar-se certas doenças do genoma hu
mano, o estudo do mesmo é cercado de
certas polêmicas, quanto ao caráter ético
da possibilidade de engenharia genética
em seres humanos, ou a moralidade por
trás de se eliminar o que certos grupos
tratam não como uma deficiência ou do

ença, mas como uma variação da experi
ência humana, como autismo, esquizo
frenia hereditária ou síndrome de Down.

Junto aos temores quanto à elimina

ção da diversidade neurológica, vários

grupos temem que o conhecimento do

genoma humano possa ser usado para
"aprimorar" os filhos das elites, crian
do uma "espécie superior". Dentro dos
círculos científicos, porém, tais temores

são vistos como infundados, sendo mais
comuns entre a população leiga: No ex

tremo oposto, simpatizantes do trans

humanismo temem o "cerco" aos estudos.

"'c 95 �

Racionamento
de'Combustível
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o "palhaço do crime"
original, César Romero
Primeiro ator a interpretar o Coringa no

cinema, e mais famoso intérprete televisivo
do arqui-inimigo do Batman, o cubano
americano César Julio Romero Júnior, nas
cido em 15 de fevereiro de 1907, em uma

próspera família de imigrantes cubanos,
importadores de açúcar. Em 1929, os ne

gócios da família foram à falência, e César

passou a sustentar os parentes com a renda

que tinha como ator, em vários papéis se

cundários em romances, e como The Cisco
Kid em seis westerns.

Em 1942, Romero se alistou namarinha,
servindo a bordo da USS Cavalier, partici
pando de duas batalhas. Em 1966, traba
lhando na rede ABC, assumiria o papel pelo
qual émais conhecido, contracenando con
tra AdamWest e BurtWard. Se recusando a

raspar o bigode, a maquíagem pesada do
personagem foi aproveitada para esconder
o pelo facial. Faleceu em 1994, vítima de

bronquite e pneumonia, sem deixar filhos.
Eterno "solteirão", muito se especulou que
Romero seria homossexual.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Como Coringa, César Romero estabeleceu muito da caracterização do
personagem, mais caricato do que a versão de Heath Ledger em 2009

PELO MUNDO

'1911

Reforma Ortográfica
o governo português estabelece uma

comissão para a preparação da reforma

ortográfica de 1911, visando simplificar o
idioma para facilitar o ensino. Em 1931,
o Brasil adota as regras estabelecidas

pela reforma portuguesa, iniciando o

processo de convergência ortográfica
dos dois paises, ainda em andamento.

19

Monte Cassino
2 5

Voutube
Começa em 15 de fevereiro a ultima

investida aliada contra o mosteiro de
Monte Cassino, em Cassino, Itália. A ba
talha durou três dias, com a derrota do
eixo após um ataque desesperado dos
Gurkhas da 4a divisão Indiana do exérci
to britânico. Com <;l queda de Cassino, os
aliados tinham caminho livre paraRoma.

o site de vídeosYoutube é inaugurado
no dia 15 de fevereiro de 2005, criado pe
los estudantes Chad Hurley, Steve Chen
e Iawed Karim, funcionários da PayPal.
Em 2006, o Youtube era o site de cresci
mentomais rápido naWeb, e atualmente'
é o 3° site mais acessado mundialmente,
segundo o serviço de indexaçãoAlexa.

,
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Na edição de 17 de
fevereiro de 1979, o ,�
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divulgava a "racionalização"
do consumo de combustíveis no

país, frente à flutuação internacional dos preços e

instabilidade política dos principais paises produtores.

.

Primeiro e mais famoso registro histórico dos húngaros, Gesta'
Hungarorum (feitos dos húngaros, em latim), de autor anônimo, é um
conjunto de manuscritos, datados do final do século 12, narrando a migração
do povo Magyar para as planícies da Hungria e a linhagem dos regentes húngaros,
estabelecendo-os como descendentes da dinastia Arpad, que regeu as tribos magyares durante
a jornada à Hungria. Porém, o Gesta não é considerado como sendo confiável por historiadores; muito
do texto é romantizado, os200 anos entre o período do rei hunoAtílla e o príncipe húngaro Árpad são completamente
ignorados, e muitas informações estão truncadas ou erradas, como datas, nomes e a ordem de vários eventos.

GESTA HUNGARORUM
r

Modelo do
poses
Mais conhecidos
como manequms,
essas pequenas figuras'
de madeira dotadas de

múltiplas articulações,
.

datadas do inicio
do século passado,
servem como um

substituto para um
modelo "verdadeiro"

para se definir
corretamente as poses
para uma pintura ou
escultura .
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PONTO DE VISTA

SÁBADO'- �UARTA-FfiIRA,
RaphaelRocha Lopes,
advogado eprofessor "

,CristianoMahfudWatzko, DurvalMarcattQ,
estudante deDireito ' presidente daAcijs

Romeo Piazera,
Júnior, advogado

.

o fantasma da fome'

E
princípio, queroparabenizar o economista e

rofessorSergío Sebold_pelo artigo "Barriga va
a não gera ��B", publicado no painel do leitor
este jornal no dia 10702/2011. Nêle refere-se

aos novos augúrios de ummundo sem comida, no qual
a falácia neoliberal inaugura o fantasma da.fome como
nova saída para perpetuar-se numa pretensa sobre-
'vida. A crítica 'bem fundamentada deste economista,
leva-nos a pensar de queforma os cientistas sociais en
frentam asmistificações colosaís com aqueles quemos
tram sua complacência ou cumplicidade, que faz deles
co-autores do neoliberalismo e suas mais variadas for
mas de mentir, fantasiar, enganar e fal
sificar. Amudança pelos intelectuais do
mais monstruoso -projeto histórico QO

, capitalismo nUIIiprojeto aceítávél.para
todos, deve ser feito com o risco de que
a sociedade, num primeiro momento,
não entenda seu conteúdo real, senão
longos anos depois. Tal iniciativa deve

configurar-se como um .processo no

qual o cientista social tenha a obrigação
de denunciar e desestruturar tal mode
lo, submetendo-o a uma teoria explícita

-que seja capaz de construir alternativas
dignas para a sobrevivência da própria
sodedada

A 'luta contra a fome envolve uma

série de condicionantes históricos <lf]e
tamente ligados a e1a. Quando um país
vive numa situação de miséria, podasse
dizer que,praticamente, todas essas causas são resulta
do, na sua origem, dafome de seus habitantes.'Outras
dependem da situação êlo préprío país, como as desi

_gualdades sociais, -O regtme de monocultura, os con

flitos armados e as �s_-de .tr�a--entre�os diversos
_países, príndpalmente quandcjreconomía encontra

se sob o controle dasmultinacionais, que são organiza
ções que tem condições de realizar operações globais,
sem a íntervenção do estado ou gua1.B�r outmtiporíe
ccntrrâe.Daía importância âa transformação 'da geo-
__grãfia ecoõGro.ica munâiai,Oe modo que.os países em

__ ae_senvõlWn"®tomlldem-seui�11Dmll1lao. O Brasil,
assínrcomo umnovo grupo <1epaíses, começ� a ter
-- _.

--_

-:, (- ,-

uma maior capacidade de articulação na Organização
Mundial do Comércio, no FundoMonetário Intemacio-
nal e na própria Nações Unidas. O protagonismo des
sa iniciativa parte da construção de coalizões que vão
além das relações tradicionais, especialmente aqueles
mecanismos de diálogo e concertação no aprofunda
mento da integração sul-americana A intensa relação

.

com os parceiros vizinhos, consolidada através do acor
do Mercosul e Comunidade Andina, propicia uma re

gião de livre comércio envolvendo todaAmérica do Sul,
além da respectiva integração física que levou à criação
da Unasul (União das Nações Sul-americanas). Nada

mais estratégico para transformar os'

países ao sul do Rio Bravo no novo ce

leiro do mundo. Entretanto, depois do
fracasso econômico, o modelo neolibe
ral ressuscita uma nova arma: a falta de

alimentos, Tal circunstância nos alerta

que tal modelodeixa-nos a herança de
uma sociedade .profundarnente des

garrada, com graves problemas para
reconstituir-se desde o ponto de vista'
da integração social, agredindo cons
tantemente ao conceito e a prática'da
cidadania. O conjunto de direitos e ha

bilitações que a cidadania nos confere,
resultado de árduas lutas democráti
cas das maiorias populares, ficou des
mantelado pelas políticas econômicas
e sociais que excluem de seu exercício .

efetivo a grandes setores da população.
A "democratização" ganha espaço na retórica dos dis
cursos, mas essasmesmas políticas econômicas negam
o próprio exercício da cidadania. Quem não tem casa

nem comida, quem está desempregado, nunca poderá
exercer os direitos que, porprincípio, ademocracia deve
conceder a todos por igual. Hoje.joma-se necessário
desenhar uma estratégia de10I}ga duração,'de forma 'a

revigorar os ideais hUinanistaS1 rllllnmomento em que SERViÇO AUTÔNOMO MUNlélPAL DE ÃGUA'E.�EsGOTO -.SAMAE
o capitalismo se reconverte num sentido reacionário e
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regressivo. O Intelectual comprometido com a justiça ' � Aviso O'E LlCrrA9ÃQ - :_

social deve estar sempre presente na sua contríbúlção' :., --
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. _O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se .eOfq_ntra ínstaurada.a licitação abaixo ey)ecifica- , _

para a derrota total do"lfberalismo econômico. Prínci- '

d� :_.
.

-
•
-" • -. I' .;

palmente, na suaderrotamorãl,
J, -�L.ICITACÃO N°: �2il��

-:-'�

'TIPO: MENOR PREÇOPORLOfE . .., . �
"

','.'

'MODALlDADE: PREG'Áo.'"";;- . -. �
__

.

,
'OBJETO: FQRNE-ºIMENTO VÁLVULAS_E COLAR. DE FERRO FJLNDIDO •

•.

..,

"

�RETIRADA DO I;DlTAL: �'partii do dia 1�02/2011, dasB'Oüh às 11:30 e.das 13:00 às ·16:00h .'

'DATA DA ABERTURA: 04/03/2011 14:00 'horas �-
-....

�

O Edital encontra-se àdisposiçãó dos interessados no escritório do.S�MAE, ná Rúa'l:rwino
,,-

Menegotti, nO 478 - Jaraquá do Sul- SC� Site: wWw.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos atravésqo telefone 047- 2106-9100

"
Quem não tem

casa nem comida,
quem está

desempreqade,
. nunca-poderá
· exercer os
direitos que,

. ,.

por prlnClplo"a
democracia deve
conceder a todos

per igual.
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SERVIÇO

O Instituto Federal de Santa Catarina oferece
mais uma oportunidade para iniciar os estudos
ainda neste primeiro semestre. estão abertas as

Inscrições para o vestibular simplificado com va

gas também nos campi de Jaraguá do Sul e Geral
doWerninghaus. As inscrições devem ser feitas no
site www.íngresso.Ifsc.edu.br até 21 de fevereiro. A

prova será realizada no dia 27 de fevereiro, às 8h.
Para mais informações, acesse www.ifsc.edu.br ou
ligue para 08007220250.

-

�N R� ·'a
Concurso do Issem
até dia 3 de marco

�

O Issem (Instituto de Seguridade dos Servido
res Municipais) está com inscrições abertas para.
concurso público destinado a cinco vagas para car-

. gos do quadro de pessoal do instituto e também

para formação de cadastro de reserva. As inscri

ções devem ser feitas até 3 de março através do
site da Sociesc, www.sociesc.org.br/concursos.
onde também estádisponível o edital e os anexos

do concurso. O candidato terá que preencher o for
mulário eletrônico de inscrição e pagar o boleto.
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Envie sua feito parao e-mail redacao@Qcorreiodopovo.corrf.br. ,

t obrigatório informar nome completo, profiss�o, *CP� e
* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO AUTÔNOMO MÜNICIPALOE ÁGUA Ê ESGOTO - SAMÃE

JARA�y'�_�O·SUL � se .

'

AVISO DE LIC.ITA_Ç�0-

..,..

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especifica-
da-.

.

'L1CITAÇÃO N°; .. 2'7/201'1
·TIPO: MENOR PREÇO GLÕSAL ,�,:>

'MODALlDADE:, PREGÂO .. , - �

·OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETQ, "

'RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/02/2011, das 8:00h às 11 :30 e das 13:00.às 16:0011
'DATA DA ABERTURA: 02/03/2011 14:(j0 "Floras - �

)
j
1
II

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na RUa' Erwino
.Menegotti, n" 478 -.Jaraguá do Sul- SÇ::Site: www.sarnaejs.coftíbr"
'Esclarecimentos adicionais poderãoser oblido�através.do telefone 047- 21 06-91 00
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Isair 'Mo�er
.Diretcr Presidente .:

i'

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
'L1CITAÇÃO N°: 24/2011
'TlPO: MENOR PREÇO GLOBAL
·MODALlDADE: TOMADA DE PREÇOS ,

'OBJETO: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 2a ETAPA DA
COBERTURA DA ETA SUL "_
·RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/02/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
'DATA DA ABERTURA: 03/03/201� 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Mene

gotti, 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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4 Política

JARAGUÁ DO SUL

Enquanto a chuva insistia
em cair' ontem destruindo
vários pontos da cidade
e desabrigando mais
pessoas, a prefeita
CecRia Konell reforçava
os pedidos de ajuda ao

senador Paulo Bauer.

...� o gabinete da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, o tu

cano saiu com três ca

_.",lhamaços em mãos. Na

papelada havia a soma de R$ 27
milhões em prejuízos provoca
dos pela enxurrada nos dias 19,
20,21 e 22 de janeiro. Mas agora
a Defesa Civil terá que refazer o
levantamento para atualizar a

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

contagem dos novos estragos.
Bauer também levou dois

projetos destinados às recupe
rações dos ribeirões nos bairros
Rio Cerro, Rio da Luz, Três Rios
do Norte e Francisco de Paulo
no valor de R$ 11 milhões. Os

projetos para reconstruir o que a

chuva destruiu no município em
.

2008 e até para obras de preven
ção serão retomados em Brasília.

Apesar de o senador ainda não
ter se reunido com o Fórum Parla
mentar Catarinense, grupo de se

nadores e deputados federais que
pleiteiam projetos em Brasília para
o Estado, ele afirma que todas as

reivindicações serão levadas para
cadaministério competente: "Com
prometo-me em conversar com a

bancada catarinense e pleitear os

recursos para Iaraguá do Sul".
O tucano coloca à disposição

IN RAESTRUTUR

Viaduto
Além das obras de reconstrução, a prefeita so

licitou que o projeto de construção de um viaduto
entre Schroeder e o bairro Centenário, de Jaraguá
do Sul, seja revisado. Segundo o senador, imóveis

ENXURRADAS·

Prefeitapede ao senador
ajudaparaobter recursos
Relatório corri a soma de R$ 27milhões dos prejuízos será pleiteado em Brasília

de Iaraguá do Sul a estrutura do ga
binete, telefone e automóveis em

Brasília. A prefeita foi convidada a

visitar o senador e conversar com

representantes do governo federal.
De acordo com a prefeita, dos

R$ 30 milhões que o governo fede
ral repassou para a Defesa Civil do
Estado distribuir entre os municí

pios catarinenses que decretaram

situação de emergência por causa
das fortes chuvas do começo do

ano, Jaraguá ficará com umapar
cela de R$ 600 mil. Por enquanto
não se sabe quando o dinheiro será

depositado. A soma das duas outras

partes ainda não foi definida.
Em conversa com o governa

dor Raimundo Colombo, a prefei
ta solicitou R$ 3 milhões, isso no

mínimo. Caso ao contrário, a Pre
feitura não sabe como terá condi

ções de reconstruir a cidade. "Nós

terão de ser derrubados, tendo que indenizarmui
tas famílias. Ele acredita que há possibilidade de al
terar o planejamento para que isso não ocorra em

grande proporção.

PIERO RAGAZZI

lB!!eI
Dlttr. de 1',.,..1usos ew�d

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

Paulo Bauer garaJ)tiu à prefeita
Cecília Konell que todas as

reivindicações serão levadas aos
ministérios competentes

"

estamos buscando alternativas

para recuperar omunicípio e tam

bém prevenir que novas tragédias
aconteçam. Para isso, estamos ou
vindo a comunidade".

. Nós estamos
buscando
alternativas

para recuperar
o município e

também prevenir
que novas tragédias
aconteçam. Para isso,
estamos ouvindo a

comunidade.
PREFEITA CEcíLIA KONELL

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

"

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC; OaSZ6!l/1.1
Profissío;lal!5;mo

,Competêncía
Credibilidade

tJ(()(�dtHwm,
l{c'AIOliS.I1�)(kj,!

Confiança

gumz@gumz.com,brw'I>lw.gumz.com,br

(41j3311-4147 UMA ,ocelt' QUE PÁ CErno. Desde 1978
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,Sem reprovação nas séries iniciais
A recomendação doMinistério
de Educação para que não
haja reprovação de alunos nos
três primeiros anos do ensino
fundamental será seguida pela
Prefeitura de Iaraguá. Segundo
o secretário de Educação, Silvio
Celeste, o índice de repetência
na cidade já é baixo, o que não
deve causar nenhumamudança
drástica nos bancos escolares.

Porém, Celeste afirma que em
alguns casos, a indicação pode
atémesmo ser contrariada. uÉ
preciso avaliar cada situação
em separado. Mas, são muitos
os especialistas e pedagogos que

indicam que a reprovação no

início da vida escolar não é uma
boa política': avalia ele, que
afirma que os profissionais do
setor debatem essa questão há
bastante tempo no município.
A normativa do Conselho
Nacional de Educação é para
garantir que todas as crianças
estejam alfabetizadas até os

oito anos, consequentemente,
antes disso, a reprovação é
considerada precoce e poderia
trazer reflexos negativos para
vida do estudante. Na opinião
de Celeste, a recomendação
é positiva, mas por si só não

Recondução naAcijs
Durante a plenária de ontem, o empresário DurvalMarcatto Junior
seria reconduzido amais um ano demandato na presidência
daAcijs, mas o encontro foi adiado por causa da enxurrada.A
entidade fez urna forte campanha nas eleições de outubropassado
defendendo a importância da região ter representatividade. E um
dos focos desse ano, segundo o próprio Marcatto, é cobrar dos
eleitos as reivindicações regionais que foram apresentadas durante
íil campanha el�i�oral. Nessalínha de continuidade dos trabalhos

I
.

• ''',.
"

• '.' ""
'"

está a cobrança pela duplicação da: BR-280 e pelos necessários
investimentos em educação, saúde e segurança.

Debate sobre
-

prevençao
Outra questão relevante que será
sistematicamente abordada pela
Acijs diz respeito aos eventos

, climáticos que têm se intensificado
na região. Navisão deMarcatto,
as chuvas desse início de ano
mostraram que aDefesa Civil está
muitomelhor estruturada do que
em 2008, mas ficou claro também

que é preciso atuar demaneira
mais eficiente e organizadapara
prevenir novos desastres. Obras de
grande porte que dependem do

município, do Estado e daUnião
e que devem ser iniciadas omais

rápido possível, avalia o presidente
da entidade, que não vai se
ausentar dos debates.

Queda
de braço
Indicado pelo deputado federal
Décio lima para assumir um cargo
de segundo escalão no governo
deDilmaRousseff, Dionei da
Silva está fora da listadenomes
elaboradapeloPT da região, que
acredita que Dionei enfraqueceu o
partido ao desistir da candidatura
à Câmara Federal no ano passado.
O desentendimento entre alguns
petistas é publico e será ampliado
com a proximidade das eleições
municipais.Abriga é entre os que
entendemque a sigladeveapresentar
umaproposta de renovação e
unidade e os que enxergamem

Dioneiuma figuraainda com fôlego
político para serexplorado.

Ba:nco fechado
O Procon de Florianópolis fechou uma agência do Banco do Brasil ontem,
devido ao descumprimento da lei que prevê que o atendimento ao cliente

aconteça em até 20minutos em dias normais e em 40minutos entre os .

dias de pagamento. Em Jaraguá, segundo o chefe do Procon,Adilson
Macário, a situação está sob controle e até agoranenhumamedida drástica
precisou ser tomada. No ano passado, o órgão de proteção ao consumidor
chegou a ficar sem fiscal nomunicípio, mas hoje duas pessoas trabalham
no setor, realidade que ainda está longe da ideal.

garante uma melhoria na
qualidade educacional, já
que, aliada a ela, é preciso
oferecer instrumentos capazes
demotivar e instigar os alunos
para aprendizagem. E o processo
começa antes, na Educação
Infantil. O secretário lembra que
em 2010 a Prefeitura conseguiu
abrir 400 vagas nas creches

municipais, número que supera
a determinação do Ministério
Público, de 280 novas vagas por
ano. No planejamento para2011,
a média do ano passado deve
sermantida ou até superada,
anuncia o secretário.

'u.IliIw,Azi
APn�feiüural 'oon:.seguiu
desenrolarontem atiicitacão

,

paraoperaçãe emanutenção
do estacionamento i:!otativo.

Quemvmreuaooncorrênda
foiaempresaHoraPark,de
São Paulo!"Comisso" dentro
de 120dias, 'quemquiser
estacwoarrno 'renhO da
cidadevai terqueoolocara
mio00ooh�,anão ,se:rque OI

promotorAristeuXenofontes
leozisemanifestea favor

darepres.entaçãodaUjam
(União Jaraguaense das
Associaçõesde l\tIoradores).
Opresidentedaentidade
AgostinhoZimme�n,
queafinnaquenão é
ooutra 'O sistema,massan
loontrao formato adotado,
'questionaa legalidade do
processo" que, s�gundo
{ele" :não obedeceu. ao que
prevê oPlanoDiretoE. "Foi
tudo feito no acm,smo e

,;uuadonsmo"" sentencia,

,

PIERO RAGAZZI

A PAUTA PRINCIPAL
FOI A REGIONAL

senador 'Paulo Bauel (PSD8) e a prefeita Ceá6a 10-
(D,lllfl.lestiveram reunidos por mais de três horas

na tarde de ontem. Ivo Konel1 e Cacá Pavanello tam
bémparticiparam do encontro, que serviu para deixar

o senador atualizado sobre a situação da cidade, mas, principal
mente, pata acertar os ponteiros sobre a indicação para o coman-

'

do da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional). Na saída,
Paulo Bauervoltou a reafirmar que quer Lio Tironí na cadeira, já

'!fi�i!"' i�iJiIi,!?iIif,efeit9- prEi{er�u,nãQ citar OO]Jl� as dis��,q�� faz que�tãq d�
estarem sintonia com o novo seci no. O anúncio, que ãeveria

,

ser feito hoje] vai acontecer provavelmente só na sexta-feira.

PINGA-FOGO
É SITUAÇÃO •Silvio Celeste se

mantém distante das discussões

que envolvem o governo e o

seu partido, o PSDB. O tucano

diz que a sigla faz parte da
administração e quenão vê

sentido em certas desavenças.
ABACAXI • Dica Maser pulou
da oposição para o governo ao

assumir o Samae e já começa
sendo bombardeado. A falta

de água no município tem
sido constante, preocupante e

irritante.

CUTUCADA· "Aos amigos
do rei, tudo, aos inimigos, -

nada', do vereador Caubi
Pinheiro que acusa o prefeito

de Guararnirim, Nilson

Bylaardt, de estar tentando
rachar o PDT oferecendo

cargos e favores.

lIolta CUaulcu énaConradi.
Matuialescdarparaalacacúre varejJr
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CHARGE EDITORIAL

FÉRIAS REDUZIDAS

o exemplo de·Gorupá
A

partir deste ano, os vereadores de Co

rupá devem passar a ter menos férias.
Uma proposta para reduzir o recesso

de três meses para 45 dias por ano tevé
o consenso de todos os parlamentares, O objeti
vo é aproximar o tempo de fé
rias dos vereadores ao de todos
os outros trabalhadores.

Para o presidente da Casa,
João Gottardi, a diminuição
no petíodo de descanso deve
contribuir também para o cres

cimento da cidade. Para ele, a
iniciativa vai permitir que os

vereadores tenham mais tem

po para trabalhar e, consequentemente, apre
sentem maior número de projetos para a popu
lação.

A iniciativa da Câmara de Corupá é louvável
e, infelizmente, uma exceção no meio político
em que vivemos. Pelo Brasil afora, vemos que
muitos vereadores, deputados e senadores estão
mais preocupados em aumentar os próprios sa

Iários do que prestar o serviço
adequado à população. Casos
de corrupção, com desvio de
dinheiro público para atendi
mento dos próprios interesses,
frequentemente vistos na TV e

nos jornais, parecem predomi
nar no meio político.

Que bom perceber que exis
tem pessoas dispostas amudar

essa realidade! O exemplo de Corupá deveria ser
seguido pelas demais Câmaras de Vereadores da

região e do país.

..�

!

DO LEITOR

Por que investir
em uma franquia

DO LEITORm dos sonhos do brasi

leiro, além de ter a casa

própria, é sem dúvida
-.." ter um negócio, um co

mércio, e com isso poder ser che
fe de si mesmo. Esse desejo faz
com que nosso país·seja um dos
mais empreendedores do mun

do, tanto que o número de em

presas abertas no Brasil cresce a

cada ano. Por outro lado, parte
dessas empresas fecha as portas
ainda no primeiro ano de ativi

dade, de acordo' com dados do
Sebrae-Sê Só. para
se ter uma ideia,
27% das micro e

pequenas empre
sas paulistas encer-

o Plano de Negócios estruturado.
Caso algum dos pontos des

se planejamento for esquecido,
com certeza fará diferença no

decorrer das atividades, poden
do prejudicar o bom andamento
dos negócios.

É por isso que muitos em

presários estão optando por um

tipo de negócio que já contempla
todo esse planejamento, além de
oferecer garantias de rentabili
dade: o Franchising. De acordo
com informações da Associa-

ção Brasileira de

Franchising (ABF) ,
o número de fran

quias abertas no

Brasil está em am

plo crescimento. O
índice de aumento

registrado em 2009
em relação ao ano

anterior foi de 15%,
dado que represen -

.

. tou um faturamen- .

to de R$ 63 bilhões.
E para 2011, as expectativas são'

positivas também.
Esse resultado demonstra

que cada vez mais os brasilei
ros estão descobrindo as vanta

gens de investir em um negócio
sólido, . como são as franquias.
Principalmente para quem quer
aplicar um dinheiro, mas não
tem muita experiência com os

trâmites necessários para iniciar
um comércio de produtos ou

serviços, o franchising pode ser

uma solução.

Manif�sto de indignação!,

; .

t

f

Estamos
passando por um momento crí

tico em Iaraguá do Sul, uma das maiores
cidades de Santa Catarina no campo in
dustrial e comercial, bem como, uma das

que mais se arrecada impostos.
Porém, o fato o qual nos leva a uma posição

crítíca, é por não termos um planejamento urba
no adequado na medida em que
se desenvolve o município. Caso
notório, foram as alterações dos
sentidos das vias urbanas da ci

dáde, alterações essas que não

nos levaram a nada, e sim, em
transtornos piores do que já tí

nhamos, pois tiveram vias, que
durante dias, ficaram mudando
de sentido.

Todos os fatos ocorridos fo
ram reflexos de um mau proje
to realizado. Vai dizer que não?
Será que estavam planejadas as

mudanças diárias dos sentidos
das vias que ocorreram recente
mente?

Outro ponto a ser destacado
é a questão-das faixas de pedestres, uma vez que
as mesmas além de não serem respeitadas pela
maioria dos motoristas, estas estão muito mal

localizadas, bem como, a maioria delas apaga
das. Um exemplo, o acidente que ocorreu com

uma criança de apenas três anos de idade, no dia
9 de fevereiro, na esquina das ruasEpitãcio Pes
soa e FlorianoPeixoto, no centro de Iaraguã, de
vido a uma faixa de pedestres localizada em uma

curva, sendo a mesma de difícil visualização por

parte dos motoristas, bem como dos pedestres,
pois além da curva fechada, tem várias placas de
propaganda impedindo a visualização da área.

Diante disso, se já não bastasse, passa vários
caminhões e ônibus naquele local, outro erro,

pois onde já se viu caminhões enormes com

containeres cruzarem o centro da cidade, atra
palhando mais ainda o trânsito,
o qual já é completamente caó
tico!

Isso é uma vergonha, até

quando a população vai ter que
pagar por erros de incompeten
tes, os quais não têm condição
alguma para elaborar um proje
to viário que seja!

Quantos jovens, crianças e

idosos vão ter que morrer, VÍ
timas de acidentes de trânsito,
para ser tomada uma medi
da coerente! A população está

aguardando medidas cabíveis
dos órgãos competentes, para
que se faça algo em prol dos mu
nícipes' os quais já estão can

sados de sofrer por erros grosseiros de projetos
mal elaborados.

Além do mais, estamos precisando de cam

panhas de trânsito voltadas a conscientizar os
motoristas a respeitarem as faixas de pedestres
mal localizadas em nossa cidade!

""
Cada vez mais os
brasileiros estão
descobrindo as

vantagens de
investir em um

negócio sólido,
como são as
franquias.

Quantos jovens,
crianças e

idosos vão ter, -

ram as operaçoes
antes de 12 meses

de mercado.
Isso demonstra

que o sonho pode
estar sendo con

duzido de maneira
errada. Normal
mente, são poucos os. empreen
dedores que se dedicam a ir a

fundo às pesquisas necessárias

para aumentar as chances de um
novo negócio ser um sucesso.

Trata-se de um intenso trabalho,
que envolve um belo planeja
mento estratégico bem estrutu

rado:
Neste processo é muito im

portante considerar os seguintes
aspectos: definição do negócio,
missão e visão; análise de am

biente interno e externo; formu

lação de estratégias e implemen
tação e controle dos projetos
definidos. Nesta ocasião temos

quemorrer,
vítimas de
acidentes de
trânsito, para
ser tomada
uma medida"
coerente!

"

Luís FernandoAlmeida, acadêmico de
Direito epresidenteDiretório Central dos

Estudantes "DCE" UNERJ/PUC-PR

RychardCurcovezki,
.administradorde empresas
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Basta observar a cidade
para constatar: Jaraguá do
Sul está crescendo para o

alto. Isso porque é cada vez
mais comum a construção
de prédios na região.

,se
antes, morar em um edi

fício era privilégio de quem
vive no Centro, hoje a reali
dade já é bem diferente. De

acordo com o secretário munici

pal de Planejamento e Urbanismo,
Aristides Panstein, a verticalização
do município é fato e ocorre em

todas as localidades, da área cen-

tral aos bairros mais afastados. \

"O que a gente percebe é que os

prédios estão sendo construídos
no Centro e também arredores. É
uma tendência, diante do cresci
mento da cidade que cria esta de
manda emmoradia", revela.

O órgão não sabe informar
com exatidão quantos prédios
são erguidos na cidade. Mas so

mente em 2010, foram expedidos
1.083 alvarás de construção no

município,' entre casas e edifí
cios. "Deste total, o que a gente tft
percebe é que há um número J
significativo de prédios sendo le- t
vantados", analisa. ��

Esta demanda crescente tam - li
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bém serve para o surgimento de

alguns debates em relação às re

gras para a construção civil. De
acordo com Panstein, uma das
necessidades é a alteração na lei

que restringe em 12 o número de
andares em cada prédio. "Hoje, a
altura máxima permitida é de 12

andares. E os prédios com mais
de cinco andares devem ter ele
vador. A Prefeitura fiscaliza isso",
diz. De acordo com o secretário,
este número precisa ser revisto e

atualizado. "É uma necessidade

ampliarmos este limite, princi
palmente no Centro. A lei está
sendo estudada internamente e

a discussão será levada para as

entidades, como associações de

engenheiros, de imobiliárias e

moradores. O número precisa e

vai ser alterado só não sabemos
em quanto", adianta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
o que a gente percebe é

que os prédios estão sendo
construídos no Centro
e também arredores. É

uma tendência, diante do
crescimento da cidade que cria
esta demanda em moradia.
ARISTIDES PANSTEIN, SECRETÁRIO DE

PLANEJAMENTO E URBANISMO

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

, . � ; ,

Prefeitura estuda aumentar o número de pavimentos por prédio. Hoje, o limite máximo é de 12 andares por edifício

-,'�--,_---

SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CONCORDA COM MUDANÇAS

Alternativa é ·ampliar com restrições
Para o presidente do Sindicato

da Indústria da Construção de Iara
guá do Sul e região, Paulo Obenaus,
a ampliação na lâmina dos edifícios
é uma reivindicação antiga. "Nós
defendemos esta ampliação e faz

tempo. Acredito que poderia ser

mudado para 18 pavimentos, como
ocorre em outras cidades do mes

mo porte de Jaraguá. Porque nós
temos uma região com um relevo

complicado e a área edificável é res

trita, em tomo de 37%. Então, preci
samos otimizar esta área", explica.

Porém, não basta apenas am

pliar. E preciso estabelecer regras
levando em conta a realidade de
cada bairro, segundo Obenaus. Ele
destaca que a instalação de um pré-

_ dia em determinada via, - implica
em aumento na demanda de abas
tecimento de água, energia elétrica,
saneamento básico e até mesmo

vagas de estacionamento. "Deveria
aumentar o limite dos andares, po
rém com restrições. É preciso ob-

servar a realidade de cada bairro, e
eu diria até de cada rua, para saber o

que aquela localidade pode supor
tar. Então poderia ser aumentado o

limite, pra 18 andares, por exemplo,
mas em alguns bairros, este índice
poderia sermenor", sugere.

O maior desafio diante do
crescimento na procura por pré
dios, segundo Obenaus, é encon
trarmão-de-obra qualificada para ,

o setor. Uma escola de Construção
Civil deve ser instalada na cidade

ainda este ano para formar pro
fissionais. Outra necessidade é de
investimentos em tubulação para
o escoamento de águas pluviais,
prevenindo alagamentos. Obenaus acredita quemudança poderia ser para 18 pavimentos

1IIII/I/I'fl:/I/1jl/l11 I!11111111, Ihl"llll/lik
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Cidade está ficando
cada vezmaisverti
Aumento na construção de prédios gera debate sobre limite de andares
JARAGUÁ DO SUL
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Universo TPM

Elijane Jung'.

Filhos!

Você
carrega a cria por nove meses na bar

riga, dá todo o amor e carinho (e alguns
esculachas), tenta fazer o fedelho en
tender sobre a igualdade dos sexos, fala

em respeito e admiração pela luta das mulheres ...
E tudo isso pra quê? Pra chegar um belo dia e ele

perguntar pra você: "Mãe, sabe em quantas partes
se divide o cérebro da mulher? Depende da força
da paulada". Me revoltei: "Que é isso? Não criei um
monstro insensível e ignorante. Você não apren
deu nada do que te ensinei? Onde foi que eu errei?"
"Calma, mãe. É brincadeirinha". Sei!

É O FLASH
Empresas que se preocu

pam realmente com o meio
ambiente. E quando junta
essa responsabilidade com a

moda, fica tudo melhor ainda.
A marca Naturezza, do Grupo
Via Uno, lançou um tênis 100%

ecológico, desde o cabedal
até o cadarço. Só para ter uma
ideia, aqueles ilhoses por onde
passam os cadarços são feitos
do alumínio das latinhas de re

frigerante. Flash, né?

BISCOITO·
DA SORTE

Ofereça éijuda a
quem precisa

É A TREVA
Homem ignorante que acha que

mulher não entende nada de de
terminados assuntos. Mulher é tão
capaz (muitas vezes mais) quanto
qualquer homem. Política, econo
mia, futebol... Algumas mulheres
realmente gostam de futebol e co

nhecem os titulares de todos os ti
mes do brasileirão! Algumas sabem
de cor o nome de todos os ministé
rios do governo e seus respectivosmi
nistros. É tão difícil aceitar isso? Que
treva, gente!

Academia
Corpo & Mente
Para ficar 'de bem com a vida!

. (47) S055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro· Jaraguá do SullSe

Querem tudo
Das contradições que cercam

os homens: 1) A maioria deles
quer uma mulher magrinha. Mas
também uma companheira para a

cerveja e o churrasco. Alôu! Como
assim? 2) Muitos homens chamam
aquela a tal Paula do BBB de gordi
nha, de feia e coisa e tal, mas se ela
sair na Playboy serãoos primeiros
a criticar o Photoshop, como se a

Juliana Paes não fosse retocada em
todas as suas capasoe revista. Isso
é que é contradição! 3) Todo ho
mem quer umamulher bem suce

dida e estável, com unhas perfeitas
e cabelos deslumbrantes, mas que
também cuide da casa e dos filhos.
Dá pra ficar linda na frente do tan
que? Enfim, eles querem tudo! É
bem cansativo sermulher...

TRICOTANDO
• Em vários países ontem foi

comemorado o Dia de São
Valentim, o equivalente ao

nosso Dia dos Namorados.
Parece que nesse dia acontecia
o Festival doAmor deAfrodite,
comemorado no antigo
Império Romano. Agente
espera até 12 de junho, certo?

• Nicholas Spark é o autor de
inúmeros livros, alguns nos
primeiros lugares das listas
de mais vendidos. Outros
que já viraram filme. É o

caso de "Querido John" e liA
última música". É bom ler e

.

depois ver. Afinal, uma coisa

completa a outra ...

• Eis que o Ironaldo • "
...E amei, ai de mim, muito

Fenômeno decide não mais do que devia amar. E

esperar até o fim do ano chorei ao sentir que eu iria
para se aposentar. Foram sofrer e me desesperar. Foi
críticas emais críticas sobre então, que da minha infinita
o desempenho do jogador. tristeza aconteceu você.
Penso que ele teve sua parcela Encontrei em você a razão
de culpa.nos fracassos, mas "de viver e de amar',em..paz . .,"
time é grupo... Não é? (Adriana Calcanhoto)
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os

nasprateleiras
Serviço é oferecido naFarmáciaPopular
JARAGUÁ DO SUL

A partir desta semana,
diabéticos e hipertensos
não precisam mais
destinar parte do
orçamento à compra
de remédios.

Começou
ontem a distribui

ção gratuita de 14 itens para
tratamento dessas doenças.
A lista, que inclui medica

mentos como oAtenolol e a Losar
tana Potássica, está disponível na
Farmácia Popular anexa ao posto
de saúde, na rua Reinaldo Rau, e
nas farmácias conveniadas com o

programa federal.

Ontem, no entanto, poucas
pessoas conseguiram adquirir os

medicamentos. Enquanto a Far
mácia Popular permanecia vazia

por causa da chuva constante, que
manteve grande parte dos jara-.
guaenses dentro de casa, algumas
farmácias credenciadas foram

obrigadas a negar a distribuição
mesmo com os medicamentos
nas prateleiras.

"O governo fez o anúncio da

gratuidade na semana retrasa

da, mas o prazo havia sido pror-

rogado até hoje (ontem) para
alterações. Até agora, pelo me

nos, não recebemos mais notí
cias do gerenciador do sistema
- e, dessa forma, sem o sistema

adequado, não temos como dis
ponibilizar o remédio gratuita
mente", explica o farmacêutico

responsável por uma das cre

denciadas, Sílvio Boppre.
O problema está dando ori

gem a reclamações de clientes, que
são obrigados a adquirir os medi
camentos pelo valor parcial até
a adequação do sistema - mas,

ainda assim, não há previsão de

quando a situação será resolvida.
Para adquirir os medicamentos -

por enquanto, apenas na farmácia
anexa ao posto de saúde -, é preciso
levar a receitamédica com validade
máxima de quatro meses, carteira

de identidade e CPE
Esta é a primeira vez que o go

verno federal disponibiliza me

dicamentos totalmente gratuitos
através do programa. A partir do
dia 15 de março, a Losartana 50

mg, para hipertensão, deve pas
sar a figurar como o 15° item na

lista de gratuidade.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

"
Até agora, não
recebemos
mais notícias
do gerenciador
do sistema - e
sem o sistema

adequado, não
temos como

disponibilizar
o remédio.

SílVIO BOPPRE,
FARMACÊUTICO

"

EDUARDO MONTECINO

Medicamentos, oferecidos pelo
governo federal, ainda não estão

disponíveis nas farmácias conveniadas

COM CADASTRO,MUNiCípIO PODE AUMENTAR ARRECADAÇÃO DO MINISTÉRIO

Geral 9

LISTA DE
MEDICAMENTOS

GRATUITOS E

COM DESCONTOS

• Indicação: Hipertensão Arterial

• Captopril 25 mg, comprimido
• Maleato de enalapril 10 mg,
comprimido

• Cloridrato de propranolol 40 rng,
comprimido

• Atenolol 25 mg, comprimido
• Hidroclorotiazida 25 rng,
comprimido

• Losartana Potássica 50 mg
comprimido

• Indicação: Diabetes Mellitus

• Glibenclamida 5 mg, comprimido
• Cloridrato de metformina 500 rng,
comprimido

• Cloridrato de metformina 850 rng,
comprimido

• Insulina Humana NPH 100 UI/mi -

suspensão injetável, frasco-ampola
10ml

• Insulina Humana NPH 100 UI/
mi - suspensão injetável, frasco
ampola 5 mi

• Insulina Humana NPH 100 UI/
mi - suspensão injetável, refil 3ml
(carpule)

• Insulina Humana NPH 100 UI/
mi - suspensão injetável, refi I 1,5ml
(carpule)

• Insulina Humana Regular 100
UI/mi, solução injetável, frasco
ampola 10 mi

• Insulina Humana Regular 100
UI/mi, solução injetável, frasco
ampola 5 mi

• Insulina Humana Regular 100 UI/
mi, solução injetável, refi I 3ml
(carpules)

• Insulina Humana Regular 100 UI/
mi, solução injetável, refill,5ml
(carpules)

Medicamentos com até 90%

de desconto: indicados para

contracepção, asma, dislipidemia,
rinite, doença de Parkinson,
osteoporose, glaucoma, incontinência.

Confira a lista completa de

medicamentos com desconto e

oferecidos gratuitamente na Farmácia

Popular e na Farmácia Básica no slte
www.ocorreiodopovo.com.br

População é incentivada a fazer carteirinha do SUS
Atualmente, 62% da popula

ção jaraguaense possui a Carteira
Nacional de Saúde, o que conta

biliza 88.708 habitantes cadas
trados no sistema do Ministério
da Saúde. O índice, considerado
baixo pelo Ministério, é o motivo
pelo qual a Secretaria da Saúde'
está convocando a população a

solicitar a carteirinha do SUS em

qualquer um dos 18 postos de
saúde da cidade.

Caso o índice de cadastrados

chegue a 80% - o que só deve
acontecer se 25 mil jaraguaen
ses responderem à chamada -, o

município pode receber mais in
vestimentas federais na área da
saúde. Em 2010, Iaraguá recebeu
um repasse de mais de R$ 24 mi-
1hões para programas de média
e alta complexidade, além de R$

3,7 milhões para a atenção bási
ca. De recursos próprios, a Pre
feitura investiu na área R$ 37,2
milhões durante os 12 meses.

"Essa é a porcentagem que
eles pedem, mas não há um pa
drão. Para decidir quanto a mais

será repassado quando os 80%

forem alcançados, o Ministério
faz uma análise da cobertura
dos programas já existentes e do
montante que é direcionado", ex
plica o secretário da Saúde, Fran
cisco Garcia. Francisco afirma

que o aumento no repasse po
deria ajudar a solucionar proble
mas de atendimento e exames,

além de possibilitar o aumento

na frequência e qualidade das ci

rurgias oferecídas pelos serviços
de saúde pública.

Possuir a Carteira Nacional

de Saúde traz benefícios como

a aquisição gratuita de medi
camentos da Farmácia Básica,
além de garantir o atendimento
em programas municipais de
saúde como DST /Aids. Para fa
zer a carteira, é preciso levar ao

posto de saúde a identidade, CPF
e um comprovante de residência
atual. Para crianças, o documen
to pessoal exigido é a certidão de

nascimento, além dos documen
tos do responsável e o compro
vante de residência. A carteira

é feita na hora e sem custos ao

paciente.

PIERO RAGAZZI

Moradores podem
solicitar o documento

em qualquer um dos 18

postos de saúde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Chuva retoma com fo
Após curta calmaria, enxurradas causaram novos prejuízos na cidade

DIVULGAÇÃO

Na rua João Januário Ayroso, deslizamento de terra ocorrido durante a manhã de ontem atrás da Malwee Malhas interrompeu o tráfego

Alagamentos, aulas
canceladas, estradas
bloqueadas, queda de
barreiras e pontes
danificadas foram o

resultado das fortes
chuvas de ontem e

fim de semana.

pós o retorno das enxur
radas neste final de se

mana, a Defesa Civil do

município retornou ao

nível de alerta das chuvas dos dias
19 e 21 de janeiro. Foi refeito o pe
dido aos moradores das áreas de
risco para que abandonem esses

locais e busquem um local mais

seguro, ou procurem o abrigo no

Parque Municipal de Eventos.
Emmúltiplos pontos de Iaraguá

as águas invadiram ruas e casas. Na
Tifa Schubert e em Ribeirão Cavalo,
com os mais de 100 mm de chuva

registrados desde a tarde de domin
go, os rios transbordaram. Os bair
ros laraguá Esquerdo, Tifa Martins,
Amizade, Iaraguá 84, Barra do Rio
Cerro e ParqueMalwee também fo
ram prejudicados.

Na Rua João Ianuárío Ayroso,
no Iaraguá Esquerdo, houve vários
pontos de alagamentos. Na Rua
José Narloch, no São Luís, quedas
de barreira bloquearam parte da
via. Na João Januário, o trânsito
também ficou interditado atrás
da Malwee Malhas por causa de

um deslizamento, enquanto na

José Narloch o tráfego continua
va em meia pista na divisa do São
Luís com a Tifa Martins. Próximo
ao Clube dos Viajantes, no bairro
Três Rios do Norte, árvores foram '"

derrubadas junto com parte da

encosta, No Jaraguazinho e em

Ribeirão Cacilda, além de alaga
mentos' foram constatadas queda
de cabeceira de pontes.

As ruas centrais Marina Fru

tuoso, Marechal Deodoro da
Fonseca, José Emmendoerfer e

Amazonas ficaram totalmente in
terditadas por alagamentos. Tam
bém havia água na pista na Bertha
Weege e os bairros Jaraguá 99 e 84
ficaram sem acesso ontem.

PIERO RAGAZZI

Moradores são
retirados de
áreas de risco

Até o final da tarde de ontem,
seis famílias haviam sido retira
das de áreas atingidas, segundo a

Prefeitura. Com isso, o município
contabiliza 84 pessoas desabriga
das desde as chuvas de janeiro.
Ontem, a Defesa Civil e o Corpo
de BombeirosVoluntários fizeram
o resgáte dos moradores das. áre
as de risco com a ajuda de botes e

outros veículos.

Trecho da Marechal Deodoro da
Fonseca, próximo ao cartório,
ficou intransitável

PIERO RAGAZZI
,��,
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Na rodovia SC-416, o trânsito foi
interrompido no Km 24. O trecho
esteve sob mais de 50 cm de água,
próximo à empresa Chocoleite,
mas foi liberado no final da tarde
de ontem. Na BR-280, encostas

ameaçaram ceder no km 79, em
Corupá. O acesso para São Bento do
Sul segue interditado pela rodovia.

Na rodovia SC-474, em Massa

randuba, houve pequenas queda
de barreiras nos quilômetros 44,
48, 50 e 52, o que provocou filas,
mas o trânsito está liberado. Uma das ruas mais atingidas em janeiro, Marina Frutuoso, no Centro, voltou a alagar ontem à tarde

--- 'lo "H"' __ "�"
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AI ns com aula, outros não
Estado tenta encontrar locais para alunos da Lauro Zimmermann terem aulas

Cerca de 572 alunos
da escola estadual
Lauro Zimmermann, de
Guaramirim, seguem sem

saber quando as aulas
vão começar e onde
eles devem estudar.

llante
uma reunião na

arde de ontem, entre a

romotoria pública, SDR

(Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), diretoria da es

cola, e APP (Associação de Pais e

Professores), ficou decidido o desti
no de apenas 14 turmas e as outras

21 ainda seguem sem definição.
A turma do terceiro ano ves

pertino, o quinto ano matutino e

vespertino irão começar as aulas
no dia 17 de fevereiro, na escola
Alfredo Zimmermann. E as 11
turmas do ensino médio noturno
irão para o Almirante Tamandaré
e iniciam também no dia 17. Já as
outras turmas, que somam cerca

de 572 alunos, ainda precisam de

um local adequado, já que a es

cola segue interditada pela Vigi
lância Sanitária.

De acordo com a presidente
da APP da escola, Maria Inês dos

Santos, a SDR falou aos profes
sores e diretoria que estão nego
ciando com a Uniasselvi. "O Lio
Tironi disse que o pedido foi feito
de forma informal por enquanto,
mas o local mais apropriado para
os alunos é ali, esperamos que eles
colaborem e nos ajudem nesse

momento", disse. Na quarta-feira,
a faculdade terá uma reunião in
terna para definir ,se os estudantes

poderão ter aulas no espaço.
De acordo com a gerente re

gional de Educação, Deni Rateke,
a SDR fará as obras de melhorias
no local. "Vamos atender os pon
tos que a Vigilância Sanitária e os

Bombeiros exigiram para a escola
funcionar. As obras devem ser de
início imediato, mas não há data
certa para começar", afirmou.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PREVISAO DO TEMPO
$� ww·�r! $� mlm�"II/TI�l�fbr�$"h m�� �,]H, � ®\,� ';':::18 � I"�, �I ts:

Nebulosidade variável em
SC, com aberturas de sol
e chuva do Meio-Oeste
ao Litoral, concentrada
na manhã e no final do
dia. Céu encoberto com

.. chuva intensa por alguns
momentos.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°e
MÁX: 310e ,·-:".··,"".,.....;;'w

.. "" ..

QUARTA
MíN: 21°e
MÁX: 35°e

QUINTA
MíN: 200e
MÁX: 34°e

SEXTA

MíN: 200e
MÁX: 35°e

Enso!arado Pa1'elalr'Uitmtfl Nub!adll
llul:Jlad(J

Melhoria lenta
ao longo da semana

Durante toda a semana o

tempo deve abrir lentamente,
com queda gradual na força das
chuvas e aumento das aberturas
de sol. Com volume reduzido,
chuva ainda oferece algum risco.

t

lnslãve!

EDUARDO MONTECINO

Escola que atende 1,1 mil alunos foi interditada na quarta-feira passada

N�PO t

Chuva ainda
pode ser intensa
Movimentações de ar come

çando nesta terça-feira podem
provocar mais chuvas de alta in-f21
tensidade no norte e leste do es-

..

tado. Chuva pode ser concentra

da, com acumulados elevados,
de50à 75mm

Definida empresa
do estacionamento

rotativo
A empresa Hora Park Sis

tema de Estacionamento Ro
tativo Ltda., de São Paulo, é
a vencedora da licitação do
estacionamento rotativo no

município de Jaraguá do Sul. O
resultado foi definido no início
da tarde desta segunda-feira
(14), quando a comissão licita
tória realizou novo julgamento
das habilitações. A outra con

corrente, a Rek Parking Em

preendimentos e Participações
Ltda., foi .eliminada por não

apresentar todos os documen
tos necessários. A prefeita deve

homologar a vencedora até a

manhã de hoje. Após a assina
tura da ordem de serviço, que
pode acontecer nos próximos

- dias, a empresa terá 120 dias

para implantar o estaciona
mento rotativo na cidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lourival Karsten
Porto

de ltajaí
Prometida para este mês a ati

vação da Alfândega do Porto de

Itajaí, que tratará das questões
" relacionadas com os processos

de importação e exportação en

quanto a Agência da Receita Fe
deral tratará somente de questões
relacionadas a tributos. Espera-se
significativa melhora no processo
de liberação de cargas .

Reciclagem·
eciclar materiais além
de reduzir o volume de
lixo gerado pelas cidades,
ainda é uma importan

te atividade' econômica. Ioinville
despertou para a necessidade de
sensibilizar a população para o

problema e lança um programa de
incentivo à reciclagem.

Jaraguá do Sul já teve uma for-

PIERO RAGAZZI

te atividade de reciclagem quan
do Werner Schuster foi secretário

municipal mas, o seu idealismo não
foi suficiente para a continuidade
do trabalho por parte de seus su

cessores.

Diante dos bueiros entupidos
com lixo, deveríamos pensar muito
mais nesta atividade que hoje se de
senvolve à revelia do poder público.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANIACATARINA

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

AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas' e Protesto

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

Apontamento: 170112/2011 Sacado: ALMEIDAS COMEROO DE ROUPAS E ACES. L Endereço: R BERTHAWEEGE 525 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Credor: CONFECCOESROVIAN I.TDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000145.4/4
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 346,00 - Vencimento: 29/01/2011

Apontamento: 169851/2011 Sacado: AlZlRIO FERREIRA TEIXEIRA Endereço: RUA CARLOS EGGERT 140 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor: PAUliSTA SAUDE SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 180027266 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 490,00 - Vencimento: 24/01/2011

.

Apontamento: 170055/2011 Sacado: ANTONIO DIRCEU DE·PAULA PADILHA Endereço: RUA PRESIDENTE EPITACIO
PESSOA 464 FUNDOS - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: BANCO PAUliSTA S/A Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 13-
86124/07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.670,46 - Vencimento: 23/07/2007

Apontamento: 169870/2011 Sacado: DIFAC COM DE FERR I.TDAME Endereço: RUAADOLF PUTDER 553 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89259-600 Credor: LMTBOHLERIT LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: oo0006778C - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 320,28 - Vencimento: 25/01/2011

Apontamento: 169874/2011 Sacado: DIFAC COM DE FERR I.TDA ME Endereço: RUA ADOLF PUTDER 553 - Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89259-600 Credor: LMT BOHLERIT I.TDA Portador: LMT BOHLERIT I.TDA Espécie: DMI - N° Titulo:
000007666 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 495,50 - Vencimento: 25/0112011

Apontamento: 170008/2011 Sacado: ELEMAR DE MIRANDA Endereço: RUA PADRE PEDRO FRANCI<EN, 94 - JARAGUÁ
DOSUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: BANCOVOLKSWAGEN S/A Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 438588 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.051,99 - Vencimento: 12/08/2008

Apontamento: 170146/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO I.TDA ME Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3860
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-00 1 Credor: TEXllL FARBE I.TDA Portadoâv Espécie: DMI - N° TItulo: 1021502C -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 941,41-Vencimento: 28/01/2011

Apontamento: 170192/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCAO I.TDAME Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 3860
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXllL FARBE LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1021647C
Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.327,67 - Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 170050/2011 Sacado: EVANDROROBSONERDMANN Endereço: RUAADOLFOAUGUSTOALFREDO ZIE
MANN, 460 - CZERNIEWICZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-410 Credor: SANIANDER LEASING S/AARRENDAMENTO
MERCANTIL Portador: - Espécie: CT - N° TItulo: 70007892690 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 36.243,33 - Venci
mento: 10/03/2010

Apontamento: 170144/2011 Sacado: FARMASCHOPING I.TDA Endereço: Av.GETUllOVARGAS 268 SALA 1321 PISO
CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANARELLOa Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 902646001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 648,87 - Vencimento: 28/01/2011

Apontamento: 17021112011 Sacado: IMAGE FOTOGRAFIAS I.TDA Endereço: AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA
320 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-700Credor: EQUIFOTO COMERCIAL E !MPORTADORALIDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1130 B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 569,71-Vencimento: 07/01/2011 -------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aponta-
menta: 169852/2011 Sacado: IVAN LEONARDO OLINGER Endereço: RUA DAS FLORES, 1089, CASA 17 - TIPAMARTINS
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: INOUE E GOES COMERCIODE PISCINAS I.TD Portador: - Espécie: CH - N°Titulo:
001996- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.300,00 - Vencimento: 13110/2010

Apontamento: 170196/2011 Sacado: JMP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Endereço: R WILLY BARTEL SALA 03 185 -

BAEPENDI - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: POSTO DEMOLASGUARAMlRIM I.TDAME Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 20542285 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,00 - Vencimento: 24/01/2011

Apontamento: 170197/2011 Sacado: JMPTRANSPORTES E SERVICOS I.TDA Endereço: RUAWILLYBARTEL SALA03185 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: POSTO DEMOLASGUARAMlRIMLIDAME Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 20552286 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$�60,00 - Vencimento: 17/01/2011

Apontamento: 170009/2011 Sacado: JOSEAMAURIDASILVAUMA Endereço: RUAALVAROMAIA, 401- BAEPENDI - Jara
guá do SuI-SC - CEP: - Credor: LECIMARCONFECCOES I.TDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 00008748-1-Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 674,99 - Vencimento: 28/0112011

Apontamento: 169935/2011 Sacado: MAQMAlS COMEROO & SERVICOS aDA - ME Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SEWTEC INDUSTRIACOM !MP EXP DEMAQUINAS E EQUIP .

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000286704 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$193,00 - Vencimento: 28/0112011

Apontamento: 170170/2011 Sacado: MARICELlA MACEDO DE CARVALHO BERTHEISEN Endereço: R ESTRADA GERAL
FELIPE SCHMIDT SN - CORUPA - SC - CEP: Credor: STAR LUCK LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3954/004 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,75 - Vencimento: 30/01/201.1

Apontamento: 169892/2011 Sacado: MARLENE JUDACHESKI DE OLIVEIRA Endereço: RUA LEOPOLDO MALHEIRO 15
SALA 10 - JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES Portador: MARCOS ANDRE FAGUNDES
Espécie: DMI - N°Titulo: 000045 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,70 �Vencimento: 20/0112011

Apontamento: 170222/2011 Sacado: SANTOS & FILHO PANIFAUM CONG I.TDAE Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN
2959 SALA 04 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-300 Credor: BANCO INDUSTRlAL ECOMERCIALS/A Portador: TEDESCO
EQUIP P GASTRONOM Espécie: DMI - N° Titulo: 29005728-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 575,00 - Vencimento:
29/0112011

Apontamento: 169906/2011 Sacado: STYLISH KIDSCOMROUPAS ACESSARTI Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSH
1400 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: BURIGOTTO S A INDUSTRIA E COMERCIO Portador: BURIGOTTO S A
INDUSTRIA E COMERCIO Espécie: DMI - N" Titulo: 000035625001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.686,06 - Ven
cimento: 28/01/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 15/02/2011.
Jaraguádo Sul (SC), 15 de fevereiro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20

Gommodities
Índice elaborado pelo Banco

Central registra aumento de 4,05%
no mês de janeiro e de 33,55% nos

últimos 12 meses. Como se pode
ver, a pressão inflacionária está vin
do da base. Com matérias-primas
subindo e demanda satisfatória, o
resultado é aumento de preços e,
estavai ser difícil de a Selic derrubar,
pois começa afetando os alimentos.

Máquina,
'de papel

A Portucel-Soporcel de
Portugal está colocando em

operação a maior máqui-
na de produção de papel já
constnúda. Trata-se e equi
pamento capaz de produzir
80 toneladas de papel per
hora ou, cerca de 5500 mil
toneladas anuais. Para fazer
este gigante funcionar, a solu
ção veio daWeg que, além de
650 motores de baixa tensão,
forneceu mais 16 motores de
média tensão. Estes motores

variamde 0,37 kWa 2.800 kW

Araquari
As extensas áreas de terras na

localidade de Rainha, à margem da
BR-lOl onde a SC-Parcerias plane
java erguer um aeroporto interna -

.

cional e toda a estrutura de um ter

minal de cargas aéreas, poderá .ter
outro destino, pois já existemplanos
para instalação de um condomfnio
industrial na região. Considerando
que aviões não convivem pacifica
mente com indústrias, chaminés e

caldeiras, cabe uma decisãopolítica.

Apagão
Depois do apagão elétrico

muito mal explicado no Nordes

te, agora é o governo de São Paulo

que alerta grandes consumido
res para a necessidade de contar
com geradores para atender seu
consumo nos horários de ponta.
Existe o temor de que o sistema

possa entrar em colapso diante
do crescente consumo sem que
os investimentos em distribuição
tenham sido realizados.

O fato de ainda um enfrentar-
mos uma falta de energia elétrica,
não significa que o abastecimen
to esteja totalmente equaciona
do, inclusive em nosso estado.

Uniplast
Em dezembro último a fabri

cante de embalagens plásticas de
Jaraguá do Sul recebeu o prêmio
"Empreendedor de Sucesso" no

Rio de Janeiro. Isto motivou uma

aparição na revista Top of Busi
ness de janeiro, destacando di
versos dados relativos à mesma.

•

Bolsa de valores
A BM&FBOVESPA iniciou na

semana passada uma campanha
de educação financeira em TV
aberta. Além de atrair mais pesso
as para aplicações emmercado de

capitais, outro objetivo é que os in
vestidores identifiquem seu perfil
e realizem investimentos mais fo
cados em seus objetivos pessoais.

LOTERIA

1 ° 57.452 600.000,00
2° 27.154 12.000,00
3° 72.957 9.000,00
4° 43.876 7.410,00
5° 41.047 6.000,00
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BOVESPA

POUPANÇA

i'l,22%

0,5782

14.FEVEREIRO.2011,
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.

FEVEREI�úl;2011
14.FEVEREIRO.2011

14.FEVEREIRO.2D11

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6670 1,6680
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DST

Aids: 400/0 dasmortes
são·diagnóstico tardio
Pessoas demorampara iniciar tratamento 49 vezesmais chance demorrer

Estudo inédito mostra
que 40% da mortalidade
de Aids no Brasil
está associada ao

diagnóstico tardio

Esse
dado pode explicar a

pequena redução da ta

xas de óbito na década.
Em 2001, foram registra

das 6,4 mortes a cada 100mil ha
bitantes. Em 2009, o índice foi de
6,2 por 100 mil habitantes.

Conforme o estudo, com os

remédios antirretrovirais, a taxa

de mortalidade pela doença foi
reduzida em 43%. Se o diagnós
tico tardio fosse superado, essa

queda poderia chegar a 62,5%.
Outro dado apontado pelo

trabalho explica o motivo: uma

pessoa que inicia tardiamente o

tratamento tem um risco 49 ve

zes maior demorrer do que outra

que começa o acompanhamento
.

no período adequado.
O diagnóstico tardio é um

problema há tempos identificado
pelas autoridades sanitárias. Mas,
até o trabalho conduzido por Ale
xandre Grangeiro, não havia dados
que revelassem o impacto dessa
demora nas estatísticas demorte.

O atraso do diagnóstico se

deve a uma série de fatores. Par
te da população tem dificuldade

de acesso a serviços de saúde;
outra, resiste em procurar médi

.

coso Mas o estudo lembra que há
ainda dois fatores fundamentais:

pessoas não se consideram sob o

risco da infecção, além do estig
ma que ainda envolve a doença.

O diretor do departamento de

DSTs, Aids e Hepatites Virais do
ministério da Saúde, Dirceu Greco,
diz a política de prevenção deverá
ser reforçada nos próximos meses
com a difusão de informações por
meio da atenção básica.

Grangeiro avalia que o esforço
adotado pelo governo nos últimos
anos foi fundamental para reduzir
o diagnóstico tardio. O estudo nota

que houve umamelhora importan
te, mas entre a população em geral.
Ele ressalta que, entre grupos com

maior risco da doença (homens
que fazem sexo com homens e pro
fissionais do sexo, por exemplo), o
impacto de campanhas não apre
sentou o efeito esperado.
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"
Política de

prevenção deverá
ser reforçada nos

próximos meses
com a difusão de

informações por meio
da atenção básica.

"

JoinviUe Discfone Com. e Servo (47) 3145.7878 - DSN (47) 3026.5858 • Blumenau Seletron Distribuidora Ltda.
(47) 3222.3100 • Itajaí Ap Dtstrtburdéra Ltda. (47) 8438.3961 - Alarm System (47) 3348.9009 • Balneário Camboriú Digital Sat

(47) '3263.5555 - Oriohm (47) 3366.3755/3323.9048 (também em Blumenau). '. .•
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CLIC DO LEITOR

A Pretinha apareceu na casa da Marli e do Célio na

.semana passada, e eles não tem como ficar com ela. Adoção
,

pelos telefones 3372-2975 ou 3275-0896

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

CRÔNICA
QL:JARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ElyandriaAparecida KellyErdmann, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
Silva, escritora jornalista escritor Schroeder, escritor

o verão, o tempo e nós

Começa
mais um dia de sol, ainda que

quente e com algumas nuvens rondando
o horizonte, garantindo a chuva do final
do dia. Começamais um dia de sol, ainda

que quente e com algumas nuvens rondando o

todos desse verão, calor exagerado e cada vez
aumentandomais. Tão quente que eu às vezes
não consigo dormir, mesmo com ventiladores
ou ar condicionado. Os reflexos do descaso de

nós, seres humanos, para com a natureza, já
se torna palpável, com o au

mento.da temperatura e suas

consequências, como tem

pestades; tornados, enchen
tes, secas. Não cuidamos do
nosso meio ambiente e es

tamos pagando por isso. E o

preço é bem alto: além dos
enormes prejuízosmateriais,
como a destruição de cidades, muitas vidas
estão sendo perdidas.

Então começo a escrever essa crônica, para
refletir sobre os resultados da falta de cuidado
com o nosso planeta e tentar provocar atitu
des que minimizem as consequências daqui
pra frente. Já seria um passo muito importan
te cuidarmos da água, economizando-a, não
jogarmos lixo e esgoto nos rios, pararmos de
assassiná-los, que eles são vida, são a nos

sa vida. Mas há mais, há muita poluição que
deveríamos repensar para diminuir, para que
a nossa camada de ozônio não suma de vez,
causando mais desequilíbrios no tempo e

tragédias pelo mundo afora, como temos visto
tanto ultimamente. Precisamos parar de ocupar • Cine Garten 1

• o discurso do Rei (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

áreas de risco e o poder público precisa fazer a
sua parte, impedindo que se construa em solo

que pode ser alcançado pela água da chuva ou
que pode deslizar.

Dá pra dormir pensando nisso? E a culpa
não é do calor, da chuva, da natureza, mas do

que o causou. Pois é, apesar do sol brilhante
em quase todos os dias' de verão, o futuro não
me parece tão promissor. Precisamos começar
a fazer alguma coisa, começar de algum ponto,

como separar o lixo reciclável,
em nossas casas, por exem

plo, diminuindo o volume
dele nas cidades, que polui e
ocupa áreas imensas. Usando
a água com parcimônia, com
racionalidade, para que ela
não falte. Não jogando lixo em
qualquer lugar, que ele entope

os esgotos e causa enchentes, que por sua vez
faz com pessoas percam tudo, até a vida, às
vezes: São coisas simples, mas que 'dão resul
tado, são o começo da redenção. Não é tudo,
más há que se começar, para podermos co

brar de nossos representantes no poder, que
façam a sua parte e realizem ações maiores,
como impedir que grandes empresas lancem
seus resíduos, seu lixo, quase sempre tóxico,
nos rios, no mar e em locais perto das nossas

casas, e não autorizar a ocupação de áreas de
risco ou de preservação.

Apesar de tudo, do tempo desenfreado por
culpa de nosso pouco caso com Mãe Natureza,
ainda vivemos em um lugar abençoado.

Até quando?

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o 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)

LANÇAMENTOS • 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)

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

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO TI-TI-TI

Querêncio volta para a prefeitura e é recebido Renato e Marcela se entregam à paixão. Thales
por Sancha e sua filha. Querencio conta que esperava desabafa com Jaqueline, mas não revela que gos-
outra reação dos operários. Arminda pede ajuda á po- ta de Julinho. Nicole expulsa Stéfany de casa e ela

lícia para proteger a empresa. Sérgio decide ler o ma- pede abrigo à Dona Mocinha. Magali se desespera
nifesto do comando invisível. Jorge instiga os trabalha- ao saber que a traineira foi encontrada à deriva no

dores a tirarem satisfações com o prefeito. Querêncio mar. Amanda revela para Marta que já sabe que é

pergunta o que está acontecendo e é atropelado pelos filha de Jacques. Clotilde sugere a Jacques que eles

operários. Sereno põe uma caixa de madeira com a simulem uma separação. Amanda confessa a Marta

bomba embaixo 'do móvel grande. Ajuricaba entra no que foi ela quem copiou o vestido de Valentim. Luisa

gabinete, mas Querêncio diz que já está tudo resol- pede que Francis a ajude a sair da clíniça. Giancarlo
vido. A bomba e explode e todos ficam apavorados.

'

conta para Alex que ameaçou deserdar Renato para

forçá-lo a ficar com Marcela.

AGUAIA
Manuela consegue enganar Max e Amélia vai

ao encontro de Vitor. Lenita demonstra interesse por,

Pimpinela. Padre Emílio aconselha Solano a colocar

um anúncio no jornal à procura de seu avô. Bruno,
Terezinha e as crianças se reúnem para fazer o te

lescópio de Madalena. Ruriá e Estela fazem um ritu-.
ai de aniversário com a indiazinha. Manuela garante
a Solano que vai ajudá-lo a encontrar Gabriel. Mari

quita manda Aspásia fazer os doces para o aniver

sário de Madalena. Padre EmOio conta urnalenda

indígena para as crianças. Glorint'la e Terê seguem
Neca e descobrem o seu segredo.

INSENSATO CORAÇÃO
Marina deixa o hospital com Léo. Irene joga fora

as flores que Marina deu para Pedro:André avisa à Ma

rina, sua nova chefe, que vai viajar, mas volta no dia
em que ela inaugurar o escritório. Marina decide falar
com Pedro, mas é novamente rejeitada. Eunice e Júlio
conversam com Leila. Depois de retirar o dinheiro do

banco, Dalva morre, e Celso foge. Pedro afirma a Silvio

que nunca vai esquecer Marina. Norma descobre que
Dalva está morta. Leila aceita almoçar com Afonso.
Clarice confidencia a Vitória que seu marido está
tendo um caso com uma moça mais jovem.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Na profissão, você terá que se

empenhar um pouco mais. Influ-
ência da familia pode pesar contra

seus interesses afetivos. Com o par, me
nos cobranças. Aprenda a tolerar diferen

ças e não dê motivos para discussões.

Não permita que tensões ou

atritos minem as suas forças.
Fofocas ou divergências podem

quebrar a harmonia com seu par. Altos e

baixos na paquera. Procure cuidar com
mais carinho do seu organismo.

I W' i 11' GÊMEOS

II II� Vai buscar estabilidade mate-

rial, profissional e emocional,
mas não descarte imprevistos. O amor

pode esbarrar em empecilhos e o sen

timento de posse será o principal. Seja
prudente ao lidar com seus recursos.

CÂNCER
No trabalho, terá resultados
mais satisfatórios se agir com

praticidade. Tente agir com mais

maturidade e equilíbrio, sobretudo nas

esferas familiar e amorosa. Evite provo
car brigas ou pode sobrar para você.

LEÃO
Terá mais vontade de subir pro
fissionalmente, realizar grandes

feitos e progredir. Todavia, pode es

barrar em empecilhos. Com o par, meça
as palavras. Tensões em casa ou com pes
soas próximas exigirão mais calma.

Hoje, terá que diferenciar o que
"I,m:" Y é viável e o que não é. Não con

te com promessas milagrosas e

golpes de sorte. Amor e amizade podem
se confundir. Clareie seus sentimentos
antes de se envolver.

LIBRA

� Não convém misturar assuntos

� de trabalho com interesses do
lar. Tenha jogo de cintura com

colegas e chefes. No setor afetivo, valo
rize o carinho e anule divergências. Evite
levar críticas para o terreno pessoal.

ESCORPIÃO

� Demonstre mais jogo de cintu

'el ra para não enfrentar discus
sões com quem se relaciona. A

dois, palavras de estímulo vão le

vantar o astral da união. Cuidado, res

sentimentos e conflitos nesta terça.

9SAGITÁRIOTerá tendência de agir com o

coração e se deixar levar pelas
emoções. Reações intempesti

vas podem magoar alguém, mesmo sem
querer. Hoje, você esbanjará sensuali

dade, aproveite! Cuidado com o ciúme!

CAPRICÓRNIO
Não force a barra ou correrá o

risco de provocar divergências
no trabalho. Vida amorosa sob fogo cru

zado. Tente entender o ponto de vista do

par. A Lua recomenda que tenha mais

diplomacia em suas relações.

AQUÁRIO
A Lua anuncia tensões que po
dem mexer com o seu humor. Cli

ma de frieza ou distanciamento pode ser fa
tal para a paixão. A dois, retome a conversa

,

e resolva conflitos. Não penalize sua saúde
com cargas extras de preocupações,

PEIXES
Procure se entender melhor com

quem trabalha e convive. Atenção:
Seus ideais podem estar em conflito

com a realidade. No romance, podefaltar
sintonia, inclusive na intimidade. Não crie

falsas expectativas na paixão.
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Mila Kunis não quer
dancar novamente

�

Após trabalhar no filme "Cisne Negro", de Darren

Aronofski, a atriz Mila Kunis está um pOUCO trauma

tizada. "Eu nunca dançarei novamente. Treinei por
quatro meses, sete dias por semana, cinco horas

por dia." disse em entrevista à revista "W Magazi
ne". Mila contou também que deslocou o ombro e

rompeu um ligamento, e que apesar do sofrimento,
cada minuto valeu a pena.

Cristina Mortágua
declara ser bipolar

Presa na semana passada por agredir uma po
liciai; e solta dois dias depois após pagar fiança, a

-

ex-modelo Cristina Mortágua admitiu em entrevista

que sofre de distúrbio bipolar, e alegou que a briga
que terminou na delegacia foi provocada pelo filho,
Alexandre, de 16 anos. O rapaz prestou denúncia
contra a mãe por agressão, contra ele e a ex-empre
gada de Mortágua, Kátia Regina Rodrigues. Mortá
gua alega que o filho seria um viciado em drogas.

DIVIRTA-SE
,

Cachorro gargalhão
O cara estava no cinema, assistindo um filme

com o cachorro do lado. E, acredite, o cachorro não

parava de rir. Um homem que estava na fileira de
trás comentou:

- Ô, cara! Você viu isso? O seu cachorro não

para de rir do filme!
E o dono responde:
- Pois é, também estranhei. Ele odiou o livro ...

Mario Frias será
• •

•

pai mais uma vez
O ator Mario Frias esta

esperando mais um filho,
com a atual esposa, a apre
sentadora Juliana Camatti,
do programa "O Ultimo Pas

sageiro", da Rede TV!, que
está grávida de 12 sema

nas. A notícia é da coluna

"Zapping", do jornal "Agora
São Paulo". Friasjá é pai de
Miguel, de seis anos, fruto
de um relacionamento an

terior com a também atriz
Nívia Stellman.

Grazi Massafera.
quer engravidar

Conforme a coluna "Retratos da Vida" do jornal
"Extra", a atriz está planejando com o parceiro, o
também ator Cauã Reymond, o primeiro filho. De
acordo com a publicação, Grazi parou de tomar

pílula e estaria fazendo consultas com sua gineco
logista para "ver se está tudo bem". O casal não
oficializou a união ainda, e no momento Grazi não
está escalada para nenhum papel.

Jennifer Anniston
não

-

odeia Angelina
A eterna "Rachel" do seriado Friends, Jennifer An

niston disse ao blogueiro Peréz Hilton que não guarda
ressentimentos contra a atriz Angelina Jolie, que lhe
roubou o marido, Brad Pitt, na época das filmagens de
"Sr. e Sra. Srnith". Jennifer disse que continua falando
com Pitt sem problemas, e de acordo com Perez, man
tém contato com todos seus ex-namorados. "Não te
nho ressentimento contra eles. Passamos muito tem

po juntos e continuamos sendo amigos", assegurou.

SUDOKU

SOBRE'O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

ANIVERSARIANTES
14/2
Alberto Braatz
Aldori Lunardi
Alexandra V. Gumz
Ana J. B. Niewwvenhoss
Ana J. B. Costa
Aveno·C. Neuber
Carla Barnabé
Cátia M. R. Gonçalves
Cecílla S. Sanches

Cecilia V. Esperança
Cristian Ehmke

Dacira M. Siliano
Daiana Kaiser
Dalva Rontani

Daniel L. Bastos
Debora S. Pereira
Diana G. de Abreu

Ditrnar Stein
Everton L: de Luca
Gabriela Kuhn

. ,
. ",

luiz G. Rodrigues
-

"Marco A. Terme ,',

Marcds C. Miéd01a
Marilene dos S. Viana
Marili S. G. Varela
Marina Miiller
Marli Stinghen
Nedi de S. Fernandes
Neuza Batschauer
Nicolas A. Valenga
Pyetra V. Morgado
Ricardo Couto
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1175% peitos, 200/0
corpo, e 5% talento",
DanielleWinits,atriz, sobre

,

o que QS outros acham
$ J'�stJâ.carreira�'

NAS RODAS
• Sempre naquele seu estilo prive
de ser, Natália Boss convidou

apenas 10 pessoas para cantar o
coro de parabéns de seu amado
Paulinho Neves. No caso, os best
friends dele. Cheers!

• Rosiane Bartel ganha festa
..' minimizada, dos pais Hélio e

Ana Laura Bartel, sexta, com
poucos e bons.

• Para quem gosta de liquidação,
não pode deixar de conferir a loja
Vip Lounge, que está com 50%
de desconto em todas as peças.
As sandálias. que já são tendência
estão em liquidação total. É
hora de programar uma visita e

aproveitar o verão cheia de estilo.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Recaída do ano!
o amor é mesmo lindo... Pelo

meu fio vermelho fiquei sabendo
que um empresário que havia ter
minado o noivado e depois apron
tado um monte, estava jantando
com "olhos nos olhos", na noite da
última sexta-feira, num concorri
do restaurante de Joinville com a

sua ex. Pode? Dizem que os dois
voltaram a usar a douradinha na

mão direita. E viva o amor!

Nazareth
No sábado, no Parque Muni

cipal de eventos acontece o tão

esperado show da banda de rock
escocesa Nazareth. Os ingressos
estão a venda na rede de postos
Mime. Dá pra perder?

f\ Buxixo
Pois é, ninguém sabe, ninguém

viu... Aquela profissional liberal,
bonitona, linguaruda e maldosa
esvaeceu e sumiu literalmente das
rodas. Tomou doril! Dizem que a

amiga rica já não circulamais com
ela nos lugares badalados da cida
de nem nas festas da família. Será

que descobriu a coroa interes
seira e venenosa que tinha como

amiguinha. Num caso desses só
tomando mesmo um Ice Nitrix es

tupendamente gelado.

�-

r�-)S"po�i <n
, t:fC;.Jff>�»: .7f..!;7,
� 4:::::::"'" I

,. ,

I Troféus e Medalhas'
,: 3�75-4044_,

Gabriela Kuhn estreia
idade bem nesta terça

feira. Mil vivas!

Sem estresse

Meu
leitor amigo, você está deprê e não sabe por quê? Es

queça aqueles comprimidos que não resolvem nada -

muito pelo contrário! Recomendaram-me e eu repasso.
Nesse tempinho de chuva pegue algumas teorias do filóso

fo Nietzsche e Schopenhauer, misture com a experiência do dia a dia
e pronto! Está ai a fórmula das Vitaminas Filosóficas, de Theo Ross,
para quem está precisando de uma ajudinha, Nas melhores livrarias
I

'

,

em receita, nem nada!
i I I

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é TAISA

GRECHUSKI, da Grepel. Ela é outra

querida que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

• Acesse o sítewww.

moagoncalves.com.br e
concorra o par de ingressos
e duas camisetas para o

show do Nazareth, sábado
no Pavilhão da Schutzen. O
sorteIo será dia.lê.

• Começa hoje na Casa
Telles um show de promoção.
Desconto pra lá de irresistível.
Thiago, o dono do pedaço,
garante queimar todo o

estoqu�.
• Hoje à noite o amigo e

DJ NeneWolf será o grande
hoste de um delicioso comes
e bebes, após a tradicional
"pelada", no society dos

Macarronada
beneficente

Depois de recebermos a notí
cia desagradável da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e

Turismo, que o Parque Municipal
de Eventos após o carnaval será fe
chado para reformas, a comissão

organizadora daMacarronada Be
neficente, em prol do CVV- Cen
tro de Valorização da Vida - ainda
está correndo atrás do prejuízo e

de outro lugar para realização do
evento, dia nove de abril. Dois lu

gares estão sendo avaliados. Tão

logo confirmado a gente divulga.

Evelize e César
protagonizaram bonito

. casamento, no sábado

" O bom humor espalha
mais felicidade que
todas as riquezas do
mundo. Vem do hábito
de olhar para as coisas
com esperança e de
esperar o melhor

e não o pior.
II\!fi'ilfiJ) 1!ilii:iJ:i'rI;'��.lirtlí/llnlft'it:r , ,

amigos Djalma Bogo eMauri

Cani, em frente ao Urbano.

., Não ousem esquecê-lo:
Rogério Blank é o-grande
aniversariante de h()je e vai

,í,ldOraf saber que foi Iêmbrado.
• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o garoto sangue bom
Evandro IiBola", coordenador
da 105 FM. Ele é esperto,
dinâmico e gente do bem .

Aquele abraço!

• "A queda do humilde é
menos dolorosa do que a

queda do arrogante".
• Com essa, fui

Posse
Hoje a noite, as 19h30min,

durante concorrido coquetel, no
Auditório do CPL, toma posse
como presidente do Centro de
Profissionais Liberais o médico

patologista Antônio Carlos Sca
ramello. Ele irá comandar a enti
dade no ano de 2011.

Perguntar
não ofende

Se imposto é calculado sobre
o valor venal do imóvel. Pergun
to-me: o valor do IPTU vai baixar
com desvalorização dos imóveis

que foram atingidos pelas enchen
tes e enxurradas? Com a palavra!
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Obasquetejaraguaense
inicia a temporada
de 2011 com motivos
para comemorar
e se lamentar.

s garotas do sub-17,
sub-19 e adulto con

tam com um novo

apoiador: o Jornal O

Correio do Povo. No masculino,
o ponto positivo é que a cate

goria vai sediar o Campeonato
Brasileiro de Seleções Sub-15, na
primeira semana de abril. A parte
negativa, em meio a tantas coi
sas boas, é o fato de amodalida

de, que conta com 180 atletas,
não ter onde treinar. O Arthur
Müller está impossibilitado por
causa do estado no piso.

O patrocínio do O Correio do
Povo será para toda a temporada
de 2011, período que as moda

lidades vão disputar, a Olesc, os
Joguinhos e os Iasc, De acordo
com o coordenador do basquete,
Airton Schiochet, o Ito, o apoio
vem -em boa hora. "Veio em um

momento em que o basquete
feminino passa por reformula

ções", disse. Além do jornal, a

Elian, Unimed, Faculdade Janga
da, Mannes Mangueiras e Colé

gio Evangélico Iaraguá também
são apoiadores do basquete de
rendimento.

Sobre o Brasileiro de Seleções
Sub-15, Ito revela, que foi um

"prêmio" pelos bons resultados
nos últimos anos. Segundo o co

ordenador, entre as associações
brasileiras de basquete, Iaraguá

.

é a que mais conquistou títulos
estaduais (mais de 40). "Engran
dece ainda mais a nossa credibi
lidade perante a comunidade. É
um trabalho honesto e são várias
entidades que acreditam na gen
te. Muito disso é fruto do proje
to social que temos em parceira
com a Weg, que envolve 1,2 mil
alunos", opinou. No total, serão
dez seleções que participarão do
Brasileiro, incluindo a catarinen

se, que será comandada pelo téc
nico jaraguaense Rafael Mueler.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo,com,br
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Garotos terão a chance de serem convocados para a seleção catarinense

Modalidade
aguarda parecer
da Prefeitura

AArena, segundo Ito, tem uma

quadra imprópria para a prática
de basquete. Nas escolas, como é o
caso do Colégio Evangélico, a mo
dalidade precisa se submeter aos
horários vagos, que é muito difícil
de conseguir, já que a maioria de-,
les é absorvida pelos estudantes.

I CE O

IJasquete femínmo
aapoiodoOCP

No masculino destaque é o Brasileiro de Seleções
JARAGUÁ DO SUL

O basquete espera um posi
cionamento da Prefeitura para
saber qual será o local de trei
namento em 2011. "Entrei em

contato com o poder público e

me informaram que isso será re
solvido em breve", informou Ito,
A dificuldade em encontrar um

ginásio é por causa que o Arthut

Müller, antigo local de treina

mento, está com o piso muito
danificado e' vive um impasse
quanto a sua utilização.

CONFIRA ESSAS E OUTRAS OFERTAS
EM CA TUCHOS ORIGINAIS HP
NA FORMIGARIINFORMÁTICA.

HP21b HP21XL

Compatlvet, Com�atíve", 0)1 60/01560/OJ1460 1015601 02460/F414002460/F4140
IF4180 /F380 IF4180/F380
/F350 102360 IF350 /02360
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280 Pago 240Pag.
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HP56b HP60b
Compatl\'ai, com�mlvilkOJ96!lO 19670 PS F42 0/01660/
07260/7650 F44SO / F4580 1
/715617%0 FAX C4Ó80 / C471lO
1240 Rsndímaf'lto·; ,
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FOTOS DIVULGAÇÃO/NIKEFUTBOL
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.fi
Essa semana,I

,

de,pois He mais urna
, lesão no ádutór, 'refl�ti"I

.muito em casa e decidi
,

"i

lque era o momento, _

"que tinha c::hega�o ao
,

,m�ximo que n:�l1c.�
imaginei que poaeria
'"che.gar.·�,arecia:que
estava numa VTI,

num estado terrllinal,
,

e ��se:anúncicffoi
mlnhe'pfimelra rfjorte,
digamos. Tive prQximo
de tornar essa deCisão'
no dia'da elimináção '��

-

da Libertadores. "

,1
' .' •

'i';;

"

Todos sabem do
meu histórico de lesões, tenho
tido nos últimos dois anos uma
sequência muitó grande e essas

dores me fizeram antecipar o fim
da carreira. Meu momento rsals
difícil foram as duas lesões, que
me tiraram três, quatro.anos de
futebol, e me trouxeram essas

sequelas. Foi m-ulto difícil.

'�..."

WI 1Il "m/I/I �/� ()"'�/I" � �I��!; i�,�" ,
.�.1P

Não classifico minhas
derrotas, classifico minhas
vitórias. As derrotas vêm

sempre parate ensinar algo,
e você aprende muito mais
perdendo do que ganhando.

,.,
JOGOS PELO BRASIL

'S!":r'
-:,:/';. ...... '.-�....

OAREOAÇ,ÃO que foi descoberta em 2'007,
quando estava no Mílan.

Além disso, o ex-jogador fa
lou sobre o momento da deci
são, a criação de um instituto

para projetos sociais e reforçou
que não pretende trabalhar
com o futebol no campo. Mas
vai se tornar um embaixador
do Corinthíans, continuando

ligado ao time Alvinegro, o qual
elogiou bastante e reforçou ser

torcedor. Sem jogo de despedi
da agora, ele pensa em algo para
o meio de 2011,' Ronaldo pediu,.\ ;t-

desculpas por.não ter consegui-
do ser campeão: da'Copa Liber-

.. " "'"f�� •..•� :8,
.

'.'�'

tadores. Confíra'àbaixo os prin-
cipais tópicós'�d� entrevtStà e .do

. pronunciamentç. , C'.-�

� �..... �:��:•.",:r�#

1

';. ,',"

Ronaldo não é mais
.�'

t:
_ j9gador de futebol. �Ieii
oficializou a aposentadpria

"

'.

em entreJ�sta coletiyª li
.- ,_ na manha de ontem, í.t

:';. I�;
. -'� 'l(0

mociona10, chd.ro� na

companhia dos filhQs, Ro
nald e Alex, falou>solbre o

,

<

/

i4
.._passado, o presentere o

r

futuro, e aproveitou paraapontar
,.:. t.....

o culpado pelo fim da carreIra: o
hipotireoidismo - disfunçã9�no

� .organismo causada pel<rp�fuau. ": ção insuficiente de hórmôníos
.

"da glândula . tireóide - �:doença

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 9a ROQk\9A \�:.�

.

C.
RESULTADOS -"

Concórdia 3x4 Avaí

Chapecoense 3)$1 Brusque
Marcflio Dias-SC 3x2 Criciúma

Figueirense 4xl1mbituba
Joinville lx4-Metropolitano-SC

SEMIFINAL (TURNO)
DOMINGO t20)2)
16h - Figueirense x]ginvilt$
16h - Criciúma x Chapecoênse

CLASSJFICAÇÃO: Figueirense 16, Criciúma
15, Chapecoense 15, Joinville 13, Marcílio
Dias-SC 13, Brusque 12, Metropolitano-SC
11, Avaí 11, Imbituba 9 e Concórdia 6,

• CAMPEONATO CARloeA
�.

• T" RODADA. _

RESULTADOS,
América-RJ Ox9 Vasco

Flamengo lxO Resende
"

,

�
Nova Iguaçu 3x5 Boavista-RJ
Americano-RJ 2xl Volta R�donda
Madureira Oxl Fluminense
Olanatxó'Bangu - �
Cabofriense 2xO-Ouque d�Caxias
Botafogo lxl Macaé �'

i
SEMIFiNAL (TU�NO) ....

SÁBADO (19/2) t
17h - Huminensex Boavlsta-Rl
DOMINGO (20/2) t '."'

16h - Flamengo x l3,otafog�
-�" �

CLASSiFICAÇÃÕ: GRUPO Ai!lamengo 21,
Boavista-RJ 13, Resende �, Nova Iguaçu
11, Vasco 7, Volta Redonda-õ, Americaril
RJ 5 e Amérlca-Rrsl. GRUffO B: Fluminense

18, Botafogo 17, oíái.fá 10; Bangu 9,
.

Duque de Caxias 7, Macát7, Madureira 5
. ,

-

e Cabofriense4.
" '-_•• ,"t'

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 8" RÔ'ÕADA .

-O�'.":" .,.,

RESULTADOS
Novo Hamburgo 2xO Grêmio
Internacional 3x2 Pé'lôtas

-
,

Caxias lxO Porto Alegre' �.
Lajeadense ÓxO Juventude
São Luiz 1x2 Cruzeiro-RS

Ypiranga-RS 4x2 Veranópetis
Universidade 2x2 InteicSM
São José-RS 5xO Santa Cruz-RS

QUARTAS DE FINAL (TURNO)
SÁBADO (19/2)
17h - Inter x Cruí'eiro
17h - Juventude x São José
DOMINGO (20/2)
17h - Grêmio x Ypiranga
17h - Caxias x Veranópolis

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Caxias

16, Internacional 15, São José-RS

14, Ypiranga-RS 14, Novo Hamburgo
13, Lajeadense 12, Universidade 9
e São Luiz-RS 7. GRUPD 2: Grêmio

17, Juventude 14, Cruzeiro-RS 11,

Veranôpolis 10, Pelotas 8, Santa Crtlz-RS
6', Inter-SM 6 e Porto Alegr.e.4.

.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 9a RODADA
RESULTADOs
Iraty lxO Paraná'Ctube
Arapongas Oxl Rio Branco-PR
Corinthians-PR 2xl Cascavel
Paranavaí 2x3 Atlético-PR
Cianorte 2x4 Operário
Coritiba 3xO Rômp-AA

• loa RODA[ÃI\
DOMINGO (20;2)
15h30 - Rorna-Pk x CorinthiansPR
15h30 - Operárío �lraJ;y
15h30 - Rio Branco-PR x.p.a,,:anavaí
15h30 -Cascavel x Ciaoorte
16h - Arapongas xParanã:Çlube
18h15 - Coritiba xAt1ét�co:PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 23,�lético-
PR 18, Iraty 17, Operário 16,�ianorte
16, Corinthians-PR 15, Arapongas 13,
Paranavaí 10, Roma-PR 10, Rio Branco-PR

8, Cascavel 5 e Paraná Clube 2.

• CAMPEONATO PAll[JSTA
• 8a RODADA
RESULTADOS
Palmeiras lxO Americana
Linense Oxl Grêmio Prueente - - --

Botafogo-SP 2xO Santo André
Paul.ista Ox.()�or�ns
Portuguesa 2x3 Sãô Paulo
Mirassol 35CÍ São-CaE\t'd'1'tO
São Bernardo OxiYoote.Prelã

---- -- --

Bragantino 2xlltuano·
Oeste :l.xl Mogi MHoim

• 9aRGD�
SÁBADO (19j�
1.7h -Ãrnertcana x Ituano
19h30 - Sãb Paulo'XBr�éfutino
19h30 - São Caetano.x.Portuguesa
191130 - Grêmio Prudente x 0t!:S�
1"9h30 - Santo Andrê x.Paulista
DOMINGO (20/�
16h - Corinthians x sa�
iE,h - Mogi Mirim x Palmei"as

lSh30 - MirassoJ ;>(Linense
18h30 - São Bernardo x Noroesse
18h30 - Ponte Preta j( Botafugo-SP

-CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 19,
Santos 18, Mirassol 16, São-Pauto
15, Americana 13, Corint'mans 13,
Bragãntino 12, Ponte Preta 12, Oeste 11,
Portuguesa 10, Botafogo-SP 10, Paulista
9, Mogi Mirim 8, São Caetano 8, Ituano
8, Noroeste 8, Linense 6, Santo André 6,
Prudente 5 e São Bernardo 5.

• COPA LIBERTADORES
• HOJE
22h45 - Deportivo Táchira x Santos

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

22h • Cruzeiro x Estudiantes

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

Quem já perdeu parte dos bens
durante as chuvas de janeiro ficou
apreensivo ontem ao ver que a

água voltou a atingir as casas.

Segundo
a Defesa Civil do municí

pio, em menos de 24 horas choveu
131 milímetros, enquanto nesta

época do ano o normal é de 120
milímetros em três dias. Os rios Iaraguá
e Itapocu, que cortam a cidade, estão no

limite e a água tira o sossego de quem resi
de próximo às suas margens.

Os moradores da rua Josephina Va

vassori, no bairro Ilha da Figueira, que
tiveram suas casas alagadas em novem

bro de 2008 e janeiro passado, estão se

prevenindo para evitar novos prejuízos.
O comerciante Francisco Marangoni,
proprietário de uma sorveteria, conta

que há dois anos teve um prejuízo de
cerca de R$ 3 mil e que em janeiro deste
ano foi obrigado a ficar dois dias sem tra

balhar porque o estabelecimento ficou

alagado. O vizinho dele, Alceu Medeiros,
disse que em 2008 a casa foi invadida por
meio metro de água.

"É preciso fazer drenagem nos rios,
desassorear, construir galerias para aju
dar no escoamento", sugere. Segundo ele,
ummorador próximo mudou de endereço
para fugir do perigo, pois a casa foi cons
truída perto do leito do rio. "Depois de ser

atingida pela enchente em 2008 e no mês

passado, a família resolveu se mudar para
um local seguro", contaMarangoni.

Ontem, a auxiliar de cozinha Rosita

Borschadt, moradora da Rua Wolfg�ng
Weege, na Barra do Rio Cerro, estava com '

sua casa ilhada. "A construção tem dois

pisos e nós moramos na parte de cima.
Embaixo está tudo alagado. A gente nem

dorme mais de preocupação. Também
dá medo de sair pra trabalhar e deixar as

crianças sozinhas", desabafa.
A rua Pastor Alberto Schneider, na

Barra do Rio Cerro, foi outra via que ficou

completamente alagada.Aponte pênsil foi
interditada devido ao alto volume de água
no rio. O mesmo aconteceu com a ponte
do Vailatti, na ruaWalter Marquardt. Uma
alternativa para quem quiser ter acesso ao

Centro pela Vila Nova é entrar na rua do
Fórum (GuilhermeWackenhagen).

As ocorrências devem ser comunica
das ao Corpo de Bombeiros Voluntários,
pelo telefone 193. Já o telefone da Defesa
Civil é o 199.

• Elisângela"Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br
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EDUARDO MONTECINO

No Centro, nível do rio subiu até o limite máximo

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Alagamentos e ·deslizamentos
deixammoradores apreensivos
Mau tempo alterou a rotina de parte da população, que ainda se recupera das ocorrências de janeiro

Ponte do Vailatti foi interditada" por questão de segurança

No bairro Ilha da Figueira, casa está vazia desde que foi atingida pelas chuvas de janeiro, mas voltou a sofrer alagamentos ontem

Asfalto cedeu nas proximidades do Parque Malwee

APENAS SCHROEDER MANTEVE CALENDÁRIO SEM ALTERAÇÃO

Aulas suspensas
Seguindo orientações dos - apela aos pais para que só levem

Bombeiros Voluntários e da De- seus filhos à creche se não hou-
fesa Civil, os municípios de Iara
guá do Sul, Guaramirim, Corupá
e Massaranduba cancelaram as

aulas ontem e hoje. A medida é
" para garantir a segurança dos

alunos.já que a previsão é de que
a chuva continue. O único muni

cípio da região não afetado até

agora é Schroeder, onde as aulas
foram mantidas.

Em Iaragua do Sul.as creches
não funcionaram ontem e tam

bém não terão expediente hoje.
Em Guaramirim, a secretária de

"Educação, Cristiana Poltronieri,

ver outra opção. "Certamente
teremos falta de profissionais e

dificuldades no atendimento, já
que vários funcionários vêm de

Jaraguá do Sul", informou.
A Unerj (Centro Universitário

de Jaraguá do Sul) não teve aulas
ontem nos três períodos e tam

bém não terá na manhã de hoje.
Embora a instituição não tenha
sido afetada em sua estrutura,
a medida foi tomada ein função
das dificuldades de deslocamen
to dos professores e acadêmicos
até o campus da universidade.

,;
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Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 16/0V2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.01201 Ql2011 (cat KBCl) a partir de R$ 23.990,00 à vista (8 unidades por distribuidor). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat FBCl ) a partir de
R$ 32.500,00 à vista. Ford EcoSport FreeSt�e 1.612011 (cat ETJl ) a partir de RS 55.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m e 0,00% a.a., 50% de entrada a Saldo em 24 parcelas de R$I.224,83, na modalidade COC com 30 dias de carência para
pagamento da 1 a parcela, incluindo tar�as, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 57.345,92, Custo Efetiv.o 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 crédito. 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 Cradit 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 elou especiais mediante consulta na revenda. Imagens CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JA O SEU.
somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. -

_ Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regiõesmetropolitanas: 4004-1960 I Demais localidades: 0800na 1960.

Faça revisões em seu veículo regularmente.••
VIVA O NOVO

Seguros Ford MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929

IBOPE
CONFIRMA:

PetA qa vez,
A MAIS OUVIDA.
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