
Para facilitar
avida

Cartão Nacional de Saúde

permite que pacientes do
SUS sejam atendidos em

qualquer cidade do país sem
ter de providenciaruma nova
carteirinha. Ontem à tarde,
IceloriButtendorfaproveitou
a consultamarcadano Pama 2

para fazer o novo documento.
Cadastro pode ser feito em
todos os postos de saúde.

Página7

Entidades reagem coo
aumento de vereadores
Acijs (Associação Empresarial de Iaraguá do Sul) e OAB (Ordem dosAdvogados do Brasil)
criticam aprovação na alteração da lei orgânica que amplia de 11 para 19 o número de

parlamentares nomunicípio apartir de 2013. DCE (Diretório Central dos Estudantes) daUnerj/
PUC protocolou ontem requerimento pedindo audiência pública para debater amudança.

Página 4
EDUARDO rYlONTECINO

ALUNOSVOLTAM ÀSAULAS
Na Escola Lauro Zimmermann, ano letivo começou somente ontem para 572 estudantes que não foram

transferidos a outros locais. Projeto de reforma da instituição deve ficar pronto em 30 dias.

blush!
A revista da mulher inteligente!

Punição que nem

sempre acontece
Especialistas explicam
porque nem todos os

motoristas que causaram

mortes no trânsito
vão parar na prisão.
Enquanto isso, famílias
de vítimas esperam
que responsáveis sejam
condenados pela
Justiça. Página 9

Cobrança para uso

de áreas públicas
Projeto do vereador
Amarildo Sarti (PV) prevê
que empresas paguem
taxa à Prefeitura para
utilizarem calçadas e

locais externos. Valor
seria repassado por
concessionárias de
serviços de telefonia,
transmissão de dados,
energia elétrica, água,
gás natural, entre
outras. Pági-na 11

Golpe faz idosa
perder R$ 16 mil
Mulher de 61 anos foi
enganada por casal que
ofereceu falso bilhete
premiado de RS 100 mil.
Estelionatários estão
sendo procurados pela
polícia. Página 19

'
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
ARWEG - ASSOCIACÃO

�

RECREATIVAWEG -1° CAPíTULO
Um pedacinho do céu

Todos
conhecem a história daWeg, fundada em 16 de setembro

de 1961; muitos conhecem o histórico esportivo dos fundadores:
Eggon João da Silva e GeraldoWerninghaus e, o talento musical
deWerner Ricardo Voigt. Habilidades estas que alavancaram o

espírito empreendedor de cada um deles. Desde a sua fundação aWeg
foi crescendo vertiginosamente, e um dos segredos está justamente no

seu relacionamento cordial, social e afetivo para com seus colaborado
res. Os próprios fundadores sentiram a necessidade de construírem
uma área de lazer com o objetivo de propiciar aos seus funcionários um
lugar agradável para diversão da grande "FamíliaWeg". Decidiram que a

sede recreativa seria construída em um terreno misto, dispondo de uma
área de terra plana suficientemente grande para um campo de futebol e, .

um trecho montanhoso contendo um bosque com riacho e cachoeiras.
Um lugar aprazível com "status" de colônia de férias.

A Primeira Diretoria
Em 3 de setembro de 1966, foi

fundada aArweg (Associação Re
creativa Weg). Neste meSIno dia
tomou posse a primeira direto
ria, que ficou assim constituída:
Presidente - Vicente Donini; lo
Secretário - Sebastião Ayroso;
10 Tesoureiro - JoséAlberto Klit-

zke; 20 Tesoureiro - Alírio V. do
Prado; Departamento Esportivo
- Paulo Malheiro. O Conselho
Fiscal foi formado pelos asso

ciados: Geraldo Werninghaus,'
Honório Pradi, Paulo Malheiro,
Reginaldo de Campos, Ary Leitz
e Osmar Oscar Nagel.

.

Os fundadores da Weg - Werner Ricardo Voigt, Eggon
João da Silva e GeraldoWerninghaus inauguram a sede

social completamente pronta - 1986

FOTOS DIVULGAÇÃO

Roda d' água - Recreativa Arweg

Inaugurações
A primeira obra a ser concluída foi o complexo envolvendo o cam

po de futebol, pista de atletismo e os vestiários. A quadra polivalente
ficou pronta eril1969. Com estas benfeitorias prontas os associados
da Arweg deixaram de utilizar o campo de futebol do EC. ÁguaVerde
para os treinamentos e torneios internos. Em 1975 aconteceu a inau

guração-da sede social, primeira etapa (piso térreo); em 1979 iniciou
se a construção do ginásio de esportes. Foi inaugurado em 1980 por
ocasião dos Jogos Abertos de Santa Catarina, disputados em nossa

cidade. Anexo ao ginásio foi edificado: canchas de bochas e de bolão
nos padrões oficiais. Inauguraram-se também as choupanas, dotadas
com churrasqueiras e foram assim denominadas: Choupana Grande,
Pequena, da Roda d'Água, do Ribeirão, do Campo, dos Anjos e Lateral
do Ginásio de Esportes. Em 1985 ínícíou-se o segundo piso da sede
social, foi inaugurado no dia Iode maio de 1986.

Inauguração do primeiro piso da sede social-
1975 - Pastor Egeberto Schwanz e Padre Elemar Scheidt

na cerimônia benção das instalações da Arweg

Uma Famnia
Muito Unida

De imediato iniciou-se a

construção do campo de futebol
e vestiários. Os próprios funcio
nários da empresa, em regime de
mutirão, efetuaram a tarefa nos

horários de suas folgas e nos fi-
. nais de semana. Mais tarde, com
algum dinheiro em caixa deu-se
o início às construções da quadra
polivalente e da primeira parte
da sede social. Foram também

preparadas as margens do riacho
onde seriam instaladas as futuras

choupanas com churrasqueiras e

o cartão postal: a magnífica roda
d'agua. Outra frente de trabalho
executou a construção do amplo
estacionamento em frente à fu
tura sede social.

Participação em

competições
As equipes da Arweg tanto

nas modalidades coletivas quan
to nas individuais tem participa
do dos Jogos do Sesi sempre re

presentando a empresa "mãe": a

Weg. Os jogos do Sesi são desen
volvidos no formato de fases: Lo

cal, Regional, Estadual, Sul Brasi
leiro e Mundial. São incontáveis
os títulos conquistados na dife
rentes modalidades, inclusive
com atleta que vem através dos
anos disputando a fase mundial
namodalidade de tênis de mesa.

CONTINUANÀPRÓXIMA
QUINTA FEIRA.

Vista frontal da sede
social da Arweg
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TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

PONTO DE VISTA

SÁBADO
DurvalMarcatto,
presidente.,daAdjs

� 'W�

RomeoPiazera
Júnior, advOgado

,

�'.

'VictorDanich,
".

,. sociólpgo
,.

RaphaelRochaLope�
pro�ssore advogado

Assertividade

Saber que tentar
serodono

da verdade é

perigoso e, mais
do que isso, pode
ser o pontapé :

inicial para que
surjam conflitos.

"

No
mundo moderno, o ser humano está cada

vez mais tendo dificuldade em se relacio
nar e este é um dos fatores que pode gerar
problemas no campo pessoal bem como no

campo profissional. Há uma grande necessidade dos
colaboradores nas empresas, e porque não dizer tam
bém no âmbito familiar e pessoal, em desenvolverem
uma competência comportamental que é a assertivi
dade. O que é esta palavra que parece urn "bicho de
sete cabeças"?

Assertividade é a capacidade que o indivíduo tem
de se posicionar diante .de pessoas e situações. Para
isso é preciso que cada pessoa tome
cuidado para que suas atitudes não

sejam consideradas agressivas e com

isso gerem conflitos.

Segundo estudos de alguns es

critórios de Recursos Humanos,
algumas características a serem de
senvolvidas para ser assertivo são as

seguintes:
1 - Para desenvolver a assertivida

de é necessário ser um bom ouvinte e

com isso realmente entender a men

sagem que foi transmitida a você;
2 - No momento de apresentar

uma ideia, ou uma proposta, ir direto
ao assunto. Pois, quando se perde tempo expressan
do diversas opiniões, isso pode prejudicar a interação
eo diálogo;

3 - A prática do feedback (retorno de informação)
é fundamental para a assertividade. Esteja aberto à
troca de ideias;

4 - Focar-se nos fatos, e apresentar argumentos
plausíveis; .

5 - Estimular as pessoas ao seu redor que adotem

procedimentos próximos aos seus, e sem usar de au-

"

toritarismo. Saber que tentar ser o dono da verdade é

perigoso e, mais do que isso, pode ser o pontapé ini
cial para que surjam conflitos;

6 - A pessoa que é assertiva sempre encontrará

tempo para pensar e planejar, antes de defender suas
ações; ,

7 - A pessoa que é assertiva procura descontrair

se, ou seja, encontra uma atividade ou "hobby" onde
pode aliviar as tensões e para que essas não prejudi
quem o dia-a-dia:

8 - O clima organizacional é um fator que interfere
e muito no processo assertivo. Se o ambiente de tra

balho for onde as pessoas se respeitam
e há apoio entre os colaboradores isto
faz com que as pessoas sejam recepti
vas e com isso interferindo nas relações
de trabalho;

9 - Ser assertivo é estar sempre aber
to ao aprendizado constante, e nunca

ficar na zona de conforto e muito me

nos se fechar para as inovações.
Após estas características citadas,

existe uma frase do pacifista Mahatma
Gandhi que descreve muito bem uma

das atitudes que apessoa assertiva deve
desenvolver. A frase é a seguinte: "Você
nunca sabe que resultados virão da sua

ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resul
tados".

Se você não for assertivo procure desenvolver esta

habilidade, pois ela é mais do que vital para se ter

urn bom relacionamento seja no âmbito profissional
bem como no âmbito pessoal. E se você é assertivo,
procure estimular essa competência entre as pessoas
que convivem com você, seja no ambiente de traba
lho e atémesmo na sua vida pessoal. Tenham certeza

de que os reflexos positivos serão vistos.

SERViÇO

MARÇO
Oficinas do Idoso
já começaram

As dez oficinas oferecidas pelo Centro de Re

ferência do Idoso já iniciaram as atividades nesse

início de março. Os cursos gratuitos são cozinha

experimental, artesanato, grupo musical, língua
alemã, ginástica, customização de roupas, co

ral da terceira idade, incontinência urinária, ioga
e marcenaria. Para se inscrever basta ter 60 anos

ou mais e comparecer no Centro de Referência do
Idoso com a carteira de identidade.

FU�ANÇAS
Na Bolsa de Valores

•

sem correr riscos
,

Adquirir ações de empresas é uma tendência
mundial. No Brasil, as pessoas começam a des
cobrir as vantagens desta forma de investimento,
mas esbarram principalmente na falta de informa
ção. Aos que tem interesse, a XP Investimentos rea

liza até. dia 4 de março a campanha "eXPerimenta",
urna ação para investir na bolsa com segurança, sem
'correr riscos. Em Iaraguã do Sul, a TB Investimentos

,

é associado àXP e atende no telefone (47) 3055-7109.

MÚSICA ALEMÃ
Encontro será dia 6 de março

O Encontro de Músicos da Cultura Alemã, edi
ção 2011, acontece no dia 6 de março, na Sociedade

Botafogo. A festa é um tributo aos músicos dos foles,
harmônicas, metais e cordas, que tocam e expressam

a música folclórica e alemã, haverá dois palcos para
apresentações coletivas e individuais. A festa começa
às 8h com culto ecumênico, às 9h acontece a soleni
dade de abertura com a Jazz Band Elite, de Corupá.

,
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o CORREIO DO POVO
Diretor: NelsonLuiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Jaraguá do Sul s SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADOAO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA
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Envie sua foto para o e-mail redacaospocorrelodopovo.corn.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

us direitos, a
egócios jurídic

Cassuli Advogados Associa
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fo

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

AVISO DE LICITAÇÃO .

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

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 40/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA '

• RETIRADA DO EDITAL:A partir do dia 03/03/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 22/03/201114:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimen
tos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
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FOTOS PIERO RAGAZZI
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Mudança foi aprovada em primeira votação na sessão da última terça-feira e deve voltar à pauta dentro de 1 O dias

E T E E

Entidades são contrárias
e organizammobílízação
Acijs, OAB e DCE se manifestam c0!1tra decisão de
aumentar para 19 o número de vagas na Câmara

JARAGUÁ DO SUL momento, outras prioridades no é muito bem-vinda para gerar in

município, como, por exemplo, o vestimentos para a própria comu
atendimento às vítimas das en- nidade", comenta. Ele destaca ain
xurradas. "A legislação diz que o da o aumento dos gastos públicos
número de vereadores pode che- como uma justificativa para barrar
gar a 19-;e que o gasto daCâmara a alteração na lei. "O aumento se

pode chegar até 6% do orçamen- ria não só com o salário dos vere
to do município, mas é o limite adores, mas também com asses

constitucional, o que não obriga sores e uma possível reforma no

a fazê-lo. Não é tempo de au- . prédio. Ou seja, geraria um ônus
mentar despesa, precisamos oti- muito grande. Hoje esta medida é
mizar os recursos públicos para desnecessária, quem sabe no futu
reverter em benefício coletivo da ro, seja viável" finaliza.

A notícia da aprovação
por 8 a 3 do projeto de
lei que visa aumentar de
11 para 19 o número de
vereadores na Câmara
de Jaraguá do Sul foi
recebida com repúdio
pelas principais entidades
do município. sociedade", declarou.

O presidente da OAB (Ordem
dosAdvogados), subseção Iaraguá
do Sul, Raphael Rocha Lopes, diz
que o assunto foi debatido duran
te reunião da entidade, que tam-..
bém discorda da medida. "Apesar
de não existir ilegalidade na mu

dança, a OAB é contrária. Enten
demos que esta alteração é desne
cessária e imoral. Existem outras

prioridades neste momento e a

sobra do orçamento da Câmara

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Em
texto enviado à im

prensa aAcijs (Associaçã�
Empresarial de Jaragua
do Sul) afirma que todas

as entidades ligadas ao Cejas
(Centro Empresarial), são con

trárias à mudança "em função
da elevação das despesas para o

orçamento público". De acordo
com o presidente da entidade,
Durval Marcatto, existem, no

r ,

DGE solicita
audiência pública

O DCE (Diretório Central dos
Estudantes) da Unerj/PUC su

gere que os vereadores consul
tem a opinião pública, antes de
tomar a decisão por definitivo.
O presidente da entidade, Luís
Fernando Almeida, acompanha
do do assessor jurídico, César
Alberto Aguiar César, protocolou
na manhã de ontem um reque-

rimento na Câmara de Vereado
res pedindo a realização de uma
audiência pública para debater a
mudança. "Eles estão represen
tando o povo, então o natural é

que escutem a população antes

de decidir", argumenta Almeida.
O mesmo documento será entre

gue ao Ministério Público para
que acompanhe o caso.

Academia
CQrpa & Mente
Para ficqr de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do RioBranco, 414
(entro· Jaraguá do Súl/SC

"
Esta alteração é desnecessária e imoral.

Existem outras prioridades neste
momento e a sobra do orçamento da
Câmara é muito bem-vinda para gerar

investimentos para a própria comunidade.
RAPHAEL ROCHA LOPES, PRESIDENTE DA OAB

"

Projeto recebeu três votos contrários e oito favoráveis na terça-feira

.

,

A aprovaç�o da polêmica alteração na LeiOrgânica
Que aumentaria de 11 parâ 19 o .níimero de vereado
res rio mU:nicípio, recebeu v.otqS favorãye�s dos seguill

,

tes vereadores: A'tlemarWinter (PSBB) i Afonso Piàzera
,. .

..

.� ��

(PR), FranciscoAlves (PT), Jair Pedri (PSB), Jeap Leupre-
. tch (pedo B), JOSé D'Ávila (DEM), Amaríldo.Sartí (PV) e
Justino daEuz (Pi). Já Jaime Negherbon (PMBB), Lori
valDemathê CPMDB) e Ademar Póssamat (LJE:ry1), vota
ram contraamudança.
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Incentivo à agricultura
Com a missão de incentivar
a permanência do agricultor
no campo e ainda atrairmais

pessoas para a atividade, o
secretário daAgricultura, André
Cleber deMelo, tem dedicado
os seus dias em função de dois
grandes projetos. O primeiro e

mais próximo de virar realidade
trata de uma parceria com o

Cepagro (Centro deEstudos e

Promoção daAgricultura de

Grupo), de Florianópolis, e
da Fundação 25 deJulho, de
Joinville. Técnicos das duas
entidades desembarcam em

Iaraguá do Sul hoje para avaliar
a possibilidade da usina de leite
do Garihaldi servir como unidade
de beneficiamento do açaí da
palmeira jussara. Um produto
abundante na região e que pode
parar no prato dos estudantes de
Iaraguâ e Iotnuille. O secretário

já esteve na cidade vizinha
conversando preliminarmente
sobre o tema e acredita que
essa pode ser a solução ideal
para reatiuar a estrutura que
está ociosa desde julho do'
ano passado por problemas
financeiros da cooperativa que
administrava a usina. Agora, se a

negociação for concretizada, será
a associação dos bananicultores
quem deve assumir a produção.
Os técnicos de Ioinuille e

Florianópolis oferecerão apoio e a

tecnologia necessária.

Já a resolução sobre o abandono
/

do abatedouro deve dar mais
dor de cabeça. O local, que
nunca foi utilizado e no qual o

foram investidos R$ 500 mil,
está sendo alvo de um relatório
doMinistério daAgricultura.
A Prefeitura solicitou outros

R$ 500 mil para adequar a
estrutura e possibilitar que ela
funcione para abate de frango
caipira e suínos. Segundo
Melo, hoje a agricultura de

Iaraguá do Sul sobrevive apenas
da plantação de banana e

arroz. São 1.800 propriedades
agrícolas, número que poderia
sermuito maior se houvesse
uma cultura de incentivo às
atividades no campo. Um

exemplo claro da fragilidade
do setor está na cozinha das
escolas municipais. A Prefeitura
pode destinar até R$ 800 mil
para compra de produtos da
agricultura local, porém, não há
interessados na venda.
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Tem solução'
Mesmo que os apelos dapopulação
continuem sendo ignorados
pelamaioria dos vereadores, a
LeiOrgânicapode ser alterada
através de iniciativapopular se
contar com adesão de 5% dos
eleitores do município, ou seja,
basta um abaixo-assinado
com pouco mais de cinco mil
assinaturas com o respectivo
número do título eleitoral de
cada participante. O que não

deve ser muito difícil, visto a

repercussão que o assunto tem

tido, mas, é preciso pressa porque
dentro de 10 dias o projeto vai
para segunda votação.

Pagamento
Tramita na Câmara Federal projeto
de lei do deputado Sandes

Júnior (PP-GO), que autoriza o
pagamento de boletos bancários,
mesmo vencidos, em qualquer
banco e .sem cobrança de tarifa.
Apermissão valeráapenas para
pagamentos em agências bancárias,
não sendo estendida a lotéricas,
centrais de atendimento ou internet
Pelaproposta, no caso de contas
vencidas, a agência que receber
o pagamerito ficará responsável
por fazer o cálculo dos juros. Hoje,
os bancos recebempagamentos
de boletos de outras instituições
apenas até o vencimento.

.

Reajuste
A diretoria do Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul) espera que a prefeita Cecília Konell atenda
representantes da entidade ainda esta semana. O projeto do

Executivo, que concede reajuste de 7,5% para a categoria e vale

refeiç.ão de R$ 14 por dia, já está na Câmara em regime de urgência.
Mas os servidores reivindicam aumento de 12%, aUXIlio financeiro

para os servidores atingidos pelas enxurradas, reforma do plano
de cargos e salários, reforma no estatuto do magistério e melhores

condições de trabalho.

Comissão
o senadorPaulo Bauer (PSDB)
trabalhou ontem na eleição da
presidência da Comissão de

Educação, Cultura e Desporto,
da qual é oficialmente membro
titular. Com 18 votos, os
senadores Roberto Requião
(PMDB-PR) e Marisa Serrano
(PSDB-MS) foram eleitos para
os cargos de presidente e vice

presidente. "São ótimos nomes,
que estão comprometidos com
o tema.Vamos trabalhar com

dedicação", avaliou o senador
catarinense. Depois do Carnaval,
Bauer deve participar de encontro
comministro da Educação,
Fernando Haddad.

Moção
Através de uma iniciativa do
vereadorJeanLeutprecht (pC do B),
aAssembleia Legislativa aprovou
por unanimidade umamoção de
autoria da deputadaAngelaAlbino
contra a demolição do Ginásio
ArthurMüller. l'Agora nossa luta
será pela reformaurgente deste
espaço esportivo, independente
de outras ações que estão sendo
feitas na cidade", defendeu Jean.
No ano passado, dos recursos do
Orçamento daCâmara devolvidos
aomunicípio, ficou acordado que
uma parte seria destinada para
obras demelhorias do ginásio.

. Mas até agora nada foi feito pela
Prefeitura, que ainda pretende
transformar o local emTerminal

Urbano, o que vai se tomando
mais difícil a cada dia.

as car:aSjf
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muito oportlmo pm:a sediscutir
a luatériae se d�t'gar auma
reforrna. a,brang{'j]te et(�dr:ica"
''l\, vida rnuda, e talnbérn devetn
nludar e transformarern�se as
;,nº,ir;�·. ·niic;'í.�;;,",," (-lY1l::SiJ> ") 1J(�,res."� ,;,(.:u.f':1�1Ir,f.�!11..11 JL/!H",.'11 iJ.. .lL.)IJ/. If 'II...J'II I".i;;f! _II- Jül.rJI '1/,...- iii" tUi � 11. ..fI.. 'Ç., 11. /l.Jfí.....

do lS:E, 'IVh}jqJa� rnas-rlern tanto
assbnp eu diria ao pn"Sidente.
Provadisso é apmtkipaçã.odo
deputad/[) federal PauloNfalüf
e do senador JoséSar.neyUaB
discussões sobre o tenla.
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CHARGE EDITORIAL

Aumento de vereadores
Por

oito votos a três, a Câmara aprovou na
noite de terça-feira o aumento no núme
ro de vereadores de 11 para 19 a partir de
2013 em Jaraguá do Sul. A segunda vota

ção acontece em dez dias e são necessários oito
votos para que a alteração à Lei

Orgânica seja aprovada.
Mesmo diante dos protestos

de entidades como a Acijs (As
sociação Empresarial de Iaraguá
do Sul), OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil) e da própria
comunidade, que não escondeu
sua insatisfação com a possibili-
dade de ampliação das vagas, os interesses pesso
ais dos parlamentares em garantirmais espaço aos
respectivos partidos ou facilitar uma reeleição na

próxima legislatura lamentavelmente prevaleceu
sobre os anseios da população.

O placar registrado na terça-feiramostra que

poucos de nossos representantes estão realmen
te interessados no que os jaraguaenses pensam
ou desejam. Por isso, há-de se questionar se, de
fato, os bairros estarão mais bem representados
com mais vereadores, como alguns deles costu

mam_alegar.
Chama a atenção também

o fato de que um projeto de ta
manha importância tenha sido
votado sem um discurso qual
quer. Ninguém usou a tribuna

para se pronunciar sobre o as

sunto, o que comprova o desin-
teresse da Câmara em discutir

com profundidade um tema que interessa a to

dos. Representar é refletir, retratar e não foi isso
que aconteceu na noite de terça-feira, infeliz
mente. Resta esperar que os vereadores voltem
atrás e abram o debate para população que tem
dado provas que quer participar.

o CASO '&>eLES
é �ve/t:oUíOR?

DO LEITOR

Ética moderna em cinco licões.
,

' �
-

Segunda lição: ter vergonha na caraDO LEITOR

liberdade ou segurança?
A

primeira lição de ética moderna, como
vimos em artigo anterior, é fugir da
mentira. Esta segunda lição tem muito
a ver com a primeira porque, ter vergo

nha na cara é, antes de tudo, estar de bem com

a verdade. Vergonha na cara, como aqui esta
mos propondo, é uma virtude que se situa en

tre comportamentos extremos:
de um lado, a falta de limites e,
de outro lado, o sentimento de
infetioridade, de incapacidade e

de humilhação que arrasa nossa

dignidade de ser humano;
A faltadevergonhana carapode

expressar-se, de maneira menos

grave e comprometedora, através
de atitudes inconvenientes às vezes
até sem consciência. Boa educa

'ção e sensibilidade são bons antí
dotos nesses casos. No entanto, há
uma falta de vergonha na cara que
compromete a ética até as raízes: a

pessoa é prepotente, ,altamente in
conveniente, mente, rouba, agride,
mas faz questão de mostrar-se e

de comportàr-se como se estivesse /

acima do bem e do mal.
,

, Não consigo entender, por exemplo, o indi
víduo que acumula, de maneira ilícita, grande
fortuna pessoal e' a protege em contas fantas
mas, esconde patrimônio em nome de terceiros,
sonega impostos, não recolhe encargos sociais,
atrasa salários (por isso enriqueceu, claro!).
Como pode indivíduo assim aparecer em públi
co sem ruborizar-se de vergonha?

Não tem vergonha na cara o indivíduo que
compra carro de luxo pra se exibir, viaja e faz \

festa, mas deixa de honrar compromissos finan
ceiros. Não tem vergonha na cara o político que
aparece, com todas as pompas e discursos em

polados na inauguração de obra pública, corno
se esta obra tivesse sido construída com seu

dinheiro, como se fazê-la não fosse nada mais

que a obrigação. Não tem vergonha na cara o pai
que, diante do filho, burla a lei,
paga propina, corrompe o guar
da,' e quer que este filho seja ho
nesto com ele.

Por outro lado, é ter vergonha
na cara não utilizar propaganda
enganosa. É ter vergonha na cara

atender com a mesma atenção e

cuidado, na área da saúde, o clien
te particular, o de convênio e o do
SUS. O professor cóm vergonha
na cara ensina ética a seus alunos

por suas posturas e atitudes e dá,
naturalmente, no dia a dia com

,

eles, testemunho do que seja viver
coma verdade e a justiça.

Para que não fiquem dúvi
das, vou ao dicionário. O Aurélio

apresenta vários sentidos par� a

palavra vergonha. o sentido número um refere
se a "desonra humilhante, opróbrio, ignomínia".
O sentido número seis diz: "Sentimento da pró
pria dignidade, brio, honra", e neste sentido a

palavra cabe na expressão ter vergonha na cara,
conforme o mesmo Aurélio. Assim sendo, pode
mos afirmar sem receio que ter vergonha na cara
é uma lição extremamente prática, oportuna e

necessáriade ética moderna. Alguém d�vida?

uma canção do grupo
Só Pra Contrariar ou

vimos o emblemático
verso: IIEu troco a liber-

o dade pelo teu perdão". Quantas
mulheres não ouviram essa fia
se, formulada de
.outras maneiras?

Seria, portanto, o

envolvimento amo
roso uma prisão?

No conto hin

du, Twashtri criou
a mulher para que
o homem não es

tivesse sozinho.

Após uma semana,
ohomem procurou
pelo deus: "Senhor,
essa criatura que me deste ar

ruinou minha vida...quer que eu

viva pendurado ao seu pescoço...

por qualquer coisa grita'. E a de
volveu. Todavia, dias depois, o ho
mem voltou cabisbaixo e implo
rou a Twashtri que lhe entregasse
a companheira, pois desde que
ela partira se sentia solitário. IIRe
corda como sabia cantar e dançar
para mim e olhar-me com o rabi
nho do olho e brincar comigo."

Twashtri teve pena e buscou
a mulher. Ao terceiro dia, o ho
mem retornou para devolver a

mulher pela segunda vez. Disse
ao Criador que refletira muito e

constatou que ela lhe dava limais

motivo de desgosto do que agra
do". A divindade respondeu ao

homem que não- aceitaria a mu-

I lher de volta. O homem ainda

argumentou que não podia vi
ver com ela. A resposta do deus

hindu veio como

"" um raio: IINem sem

ela!" Virou as costas

e foi embora.
Entre

o relacionamento
mais feliz nos parece
seria aquele em

que além do amor,
mulher e homem se

sentissem seguros,
sem perdera
liberdade.

Não tem

vergonha naoutras

coisas, a narrativa
acima é profunda
mente machista.
Nada diferente de
outros contos onde
a mulher é retrata-

o

da como a causado-

cara o pai que,
diante do filho,
burla a lei,

paga propina, I

corrompe o

guarda, e quer
que este filho

seja honesto
com ele.

"
ra do mal no mun

do, como no mito de Pandora ou
Adão e Eva. Mas o cerne do mito
envolve antiga questão filosófica:
liberdade ou segurança?

A angústia do homem no

_ mito hindu é a mesma de mui
tos homens e mulheres de hoje.
Quando solteiro, quer a seguran
ça do casamento, e casado, a li
berdade de solteiro. O relaciona
mento mais feliz nos parece seria

aquele em que além do amor,
mulher e homem se sentissem

seguros, sem perder a liberdade.
E aí, cada um que a use com res

ponsabilidade.

"

o

JoãoArnoldo Gascho, membro do Instituto Cassuli

Fernando Bastos, cenunistse escritor
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Icelori aproveitou o dia da consulta com o

médico para fazer o cartão nacionalSAÚ E

Novo cartão para O SUS
Pacientes podem fazer cadastro nacional nos postos de saúde da cidade

Para poder solicitar
cirurgias, internações
hospitalares e os exames

especializados, através
do SUS (Sistema Único
de Saúde), os pacientes
terão que fazer o Cartão
Nacional de Saúde.

APartir
de agora, os pa

cientes do SUS, além
de ter a carteirinha mu

nicipal, terão que fazer

também o cartão de nível nacio
nal. Somente com ele é possível
realizar exames, consultar emmé
dicos especialistas e vários outros

procedimentos. "O Sistema está
ficando mais exigente e assim o

cadastro é no país todo.As pessoas
vão ter que fazer, pois sem ele não
vão poder usar a saúde pública',
explica a coordenadora do Pama 2

(ProntoAtendimento MédicoAm
bulatorial), da Barra do Rio Cerro,
Andréa deAlbuquerque.

Por dia, o Pama 2 faz cerca

de 150 cartões. No momento do

cadastro é entregue um docu
menta provisório, pois o governo
vai enviar o cartão via Correios
futuramente. Icelori Buttendorf
foi até o posto fazer o seu. Ela ti-

<,

nha consulta marcada e já apro-
veitou. "Acho muito bom, pois se

eu precisar ir em outra cidade já
tenho o cadastro. Pretendo trazer
meu marido e meus dois filhos

para fazer também", afirma.
Por causa da importância em

fazer o documento, a Secretaria
de Saúde está promovendo uma

campanha junto à população

para que procurem o posto de
saúde mais próximo da residên
cia e façam o Cartão Nacional de
Saúde - SUS. O Pronto Atendi
mento Médico Ambulatorial da
Barra do Rio Cerro (Pama 2) está
realizando todos os dias, das 13h
às 16h, um mutirão para fazer o
cartão. No dia 5 de março, das
8h às 13h, será a vez do posto de
saúde de Rio da Luz. No posto de
saúde de Rio Cerro II haverá um
mutirão no dia 12 de março, das
8h ao meio-dia.

Para fazer o Cartão Nacional

EM JARAGUÁ, SITUAÇÃO FOI NORMALIZADA DURANTE A TARDE DE ONTEM

de Saúde basta levar ao posto o

documento de identidade, o CPF
e o comprovante de residência.
Mesmo os que já possuem o Car
tão Municipal de Saúde (com
letras verdes, onde está escrito:
"Secretaria Municipal de Saú

de") , precisam ter também o

Cartão Nacional de Saúde. Só o

nacional possibilita as cirurgias,
internações hospitalares e os

exames especializados pelo SUS.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Queda do sistema suspende emissão de documentos
Uma'queda do Serpro (Sis

tema Federal de Processamento
de Dados), em Brasília, prejudi
cou os serviços públicos como

.
o Detran de todo o Brasil. Em

Jaraguá do Sul, por volta das
8h ontem, os funcionários já
não conseguiam acessar as .in

formações. A volta do sistema
aconteceu somente às 13h.

Além disso, o problema tam
bém suspendeu o envio de de

clarações do Imposto de Renda

2011, que é feito online, por duas
horas. Em Iaraguá do Sul, de
acordo com o delegado regional

Uriel Ribeiro, a pane não agravou
os atendimentos do Detran. Isso

porque a sede não faz emissão de
documentos na hora, assim, os

clientes fizeram o cadastro e te

rão que retirar a documentação
dois' dias depois. "Essa já é uma

situação normal, pois não temos
funcionários suficientes para
atender e fazer a impressão, por
isso, todo mundo tem que retirar
depois, mesmo com o sistema

funcionando", explicou.
Pela manhã, quem precisava

dós serviços que dependem do
sistema (emissão de licenças,

transferência de veículos, visto
ria e consultas), foi orientado a

retornar apenas na parte da tar

de. Já a retirada de documentos

já emitidos, provas para obter a
carteira de motorista, requeri
mentos para fazer documentos
e informações ao público foram
realizados normalmente.

Cadastro e

encaminhamento
de documentação

continuou normalmente
sem o sistema

•

A.13.QUIVO OCP
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Beatriz Sasse

f

Gustavo e Guilherme Voltollni foram
curtir Léozinho e Paciornik

Brenda Araújo também na

noite de música eletrônica

478433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br

Também noliihMP!4

Diego- Petry comemorou o

aniversário na balada do sábado

BAtlGA
A Fuel Eventos dá início às

comemorações dos dois anos
de muito sucesso, promovendo
baladas sempre com casa cheia e

as melhores atrações. E desta vez
é o Balí Hai Piçarras que recebe
para a festa deste sábado DJ Léo
Curry, um dos mais requisitados
da cena house nacional, DJ Karina
K com samba rock/pop/soul, DJ
Puff, astro da blackmusic e mais
DJ BibbeAndreatta e dupla Fábio
e Juliano. Mais informações: 8433-
0083. Ingressos em Iaraguá na
Mentawaii e UpperMan.

Cursos e eventos
À Scar está com matrículas abertas para várias atividades. Dança

de salão, dança do ventre e oficina de artes plásticas. Estão abertas
também as inscrições para o Projeto Palco Livre, onde umanoite por
mês, artistas da região podem se apresentar gratuitamente. Mais in
formações: 3275-2477 ou curso@scar.art.br.

Seis, anos entretendo
Dia 15 de fevereiro foi o aniversário de um dos sitesmais acessados do

mundo, o YouTube, (só perde para Facebook, Google e Gmail) Em 2005,
Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim fundaram o site que iria mudar

para sempre a vida de gatos, cães e pessoas de todo planeta. O sucesso foi
tanto que emmenos de dois anos depois do lançamento, aGoogle pagou
US$ 1,62 bi pela compra doYouTube. ObrigadaYouTube por tantos clipes
que pude ouvir e relembrar e por tantas risadas em videos divertidos.

Casal Odilon e Oeni Fachini fazem pausa
na noite sertaneja para o clique

Priscila Colonetti Brognoli
no show de Téo & Edu

Clique das belas Regiane Aldrovandi e
Ruana Carla Postai na balada Fuel

dia
SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Em clima de Carnaval, pagode
do Grupo Desejo Constante e

sertanejo de Henrique & Michel,
mais DJs Alan e Alex.

LONDON PUB
Show com a banda Farenight
com flashback/pop/rock.

Estudantes com carteirinha não
pagam até 23h30. Ingressos

somente na hora: R$ 5 feminino
e R$ 15 masculino.

ZUM SCHLAUCH
Sexta Houxe Deluxe com as

melhores da house music, com
DJ Igor Lima. A partir das 23h.
Ingressos somente na-hora,

A cada 5 mulheres que chegarem
juntas ganham um espumante.
Casa aberta a partir das 18 horas.

-

ESPAÇO DO OCA
Festa a fantasia e show com

The Seres. Quem vier fantasiado
não paga entrada.

ARMAZÉM PUB (Massaranduba)
Sexta de Carnaval com DJ Tay e
sertanejo de Allan Diaz. Primeiras

100 pessoas ganham uma

Brahma Extra. Elas free até 23h30
e após RS lO, eles pagam R$ 15.

MOVING UP (Schroeder)
Show nacional com Jean & Julio

- Tour 2011 e abrindo a noite
Fernando Lima & banda.

Bilheteria antecipada: preço
único RS 25 (lo lote).

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES
LONDON '305S-00651IondQnjaragua.com.br

BtERHAUS· 3275436619198-0515
SACRAMENTUMPUB· 3370-1727 ou 8832-1524
ARRI8A· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENACHOPE E COZINHA· 3055-3058

,

KANTAN LOUNGE· 33711584
ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

ESPAÇO DOOCA· 3370-9160
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ficou claro que ele estava em- r"

briagado, mesmo sem fazer o

bafômetro. Mas agora, não acre

ditamos quando ele foi solto.

Queremos justiça. Queremos
não, exigimos", declara uma das "''''/,

cunhadas de Renato, Cecília
Rosa. Ela afirma que, desde que
ficaram sabendo da soltura de

Américo, não tiveram mais ne

nhuma informação sobre o caso

- e a casa dele, próxima à casa de

Cecília, também está abandona

da, já que foi alagada durante as

chuvas do último mês.
A família conta que, até ago

ra, não entrou em contato com

a polícia ou com qualquer órgão
de justiça, para exigir que o mo

torista volte à prisão. IINão tem o

que fazer. Na época, a polícia fez

seu papel, mas agora ele está sol
to de novo. Quem sabe quantas
vezes mais isso não pode aconte
cer?", questiona outra das cunha
das de Renato, Nadir Teresinha
Faustino.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Desinformação pode
prejudicar processo

o inquérito, segundo Weydson, é

a ignorância' das testemunhas e da
família sobre como agir em caso

de acidente. Muitas vezes, a fune

rária é chamada antes mesmo da

polícia, ou a própria família ten

ta levar a vítima para o hospital.
Os carros também são retirados, _

e quando os peritos chegam ao

local, o cenário já foi completa
mente modificado, dificultando a

reconstrução dos fatos.
ARQUIVOOCP

Silva afirma que perícia no local do
acidente ajuda no inquérito policial
e na condenação dos responsáveis

R I IE�; E, "'I"·' ílA�I�) I

POUCOS ficamatrás dasgrades
'I,,,

EDUARDO MONTECINO
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Saiba porque nem todos osmotoristas responsáveis pormortes no trânsito sao presos
\''''''i��'W'

r,,,,j>,ijH//1'
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JARAGUÁ DO SUL

Muitas vezes, por se
tornarem tão frequentes,
homicídios e lesões em
acidentes de trânsito
acabam se tornando apenas
estatísticas - mas não para
quem sente isso na pele.
...... uase dois meses depois

da morte de Renato Sha

ba, que tinha 45 anos e foi
.......,atropelado enquanto vol

tava para casa de bicicleta, a fa
mília se encontra em um estado
constante de revolta. Na época, o
motorista - que, segundo o relato

dos policiais e de testemunhas,
estava embriagado - acabou
sendo preso por não ter pago a

fiança. O motivo da revolta, no
entanto, foi uma mudança re

cente: Américo da Silva, 46 anos,

conseguiu um alvará de soltura
e está respondendo ao processo
em liberdade provisória.

"Vimos ele na delegacia, e

O delegado Weydson da Sil
va afirma que qualquer tipo de

acidente de trânsito com lesão

corporal ou morte dá início a um

inquérito policial, apoiado por
uma perícia feita no local do aci

dente e com os veículos envolvi
dos. A embriaguez é considerada

um agravante de pena - o mesmo

que ocorre quando a velocidade

do motorista que causou o aci

dente for superior a 50% além do

limite máximo permitido.
Depois do inquérito da Polí

cia Civil, um processo judicial é
aberto no Fórum, ao qual pode
se somaruma denúncia do Mi

nistério Público. Quando a perí
cia pode ser feita no local, sem

que os corpos ou os veículos

sejam retirados ou alterados, o

processo é rápido - quando isso

não acontece, é preciso fazer
uma perícia indireta. "Af, é fei
to um laudo cadavérico, para
julgar o acontecido a partir das
lesões da vitima, além de novas

visitas ao local para verificar si
nais de frenagem ou câmeras de

monitoramento, por exemplo",
explica o delegado.

O principal fator que dificulta

",

U,- '�"I/�'tI" ..

<,

Cecília espera pela conclusão do processo que apura morte do cunhado e diz que família quer Justiça

Indícios facilitam
a punição

"
o fato de o condutor
estar embriagado

pode ser determinante
para caracterizar o
crime como doloso.

ADVOGADA KARINA
GUIO! VALVERDE MARTINS

"

,A advogada Karina Gui- rachas", explica Karina.
di Valverde Martins afir- Nesses casos, a pepa é

ma que, muitas vezes, a bem mais severa do que nos
sensação de impunidade casos de homicídio culposo, ,

acontece porque os crimes em que não há a intenção
praticados no trânsito são de praticar o crime. Em situ

passíveis das normas pre- ações desse tipo, uma fiança
vistas' no C1'B (Código de pode ser fiÍada com base nós
Trânsito Brasileiro}. que valores previstos pelo Código
preveern detenções de até de Processo Penal, permitin
quatro anos. Assim, con- do que o acusado responda o
forme. o sistema penal bra- processo em liberdade.

I

<sílelro, essás detenções po- A advogada coloca como
dem ser substituídas por uma evolução o fato de que,
penas restritivas de direitô, nos.." últimos rempos, ,fiá

como a obrigação de pres- maior rigor na aplicação da
.tar serviços co,n;rllni�áriQ� ,lei I;lQ ,que,�e refere"a ��im�s ,

ou a família da vítima, além de liomicídio praticados no
de outras exigências. trânsito. "Percebemos que

,

I ""€1 fato' tle" o "c6hâurcrr+r nas últhriâs deéísõês do tri�1
'

estar alcoolizado no mo- bunal de Justiça, o posicio
men,t@ do 'aeident� podg namento ,adotado 1'01: de ..

/

ser determinante para ca - , sembargadôres é no sentido
racterizar o crime como demanter os processos pelo

r'; doloso (quando há inten" rito do Tribunal do Júri, por'
ção de matar ou aceita-se entender que, nesses casos,

essa possibilidade), assim o acusado adotou uma con-. ,

, corno quando há velocida- duta em que se assumiam

de excessiva ou prática de os riscos", explica.
,- I ,li 1.

Em fevereiro,
júri popular
condenou um

motorista
Exemplo disso foi a condenação

do jovem Herbert Schroder a seis
anos e seismeses de reclusão em re

gime semi-aberto, no dia 17 de feve
reiro. Raulino Vieira, 62 anos, mor

reu ao ser atropelado pelo rapaz na
rua Epitácio Pessoa em julho em

2008. A comprovação de que omo
i torista havia ingerido quantidade

de bebida alcoólica acima do limite

permitido por lei e que ele estava di
rigindo em alta velocidade para fu

gir de uma blitz foram indícios que
conUibufrarri para a condenação
de homicídio com dolo, eventual -

quando não há intenção de matar,
mas assume-seo risco.

9
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Aulas retomam emmeio a obras
/

Após assinatura de TAC, Escola Lauro Zimmermann voltou a funcionar ontem de manhã

GUARAMIRIM

As aulas recomeçaram
ontem na Lauro
Zimmermann, para os 572
alunos que não estavam
estudando provisoriamente .

em outras instituições.

Oretorno
ao ano letivo acon

teceu graças a um TAC

(Termo de Ajustamento de
Condutá) firmado na terça

feira entre o Ministério Público e

a SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional).

No entanto, a estrutura da esco
la ainda está em situação precária.
Alguns dos problemas foram solu

çionados na semanapassada, como
a sinalização das saídas, o reabaste
cimento dos extintores de incêndio
e a revisão completa da parte elétri
ca. Como os reparos dos corrimões
da entrada principal da escola e do
acesso à quadra de esportes não es-

\

tão prontos, essas áreas ainda estão
interditadas. Além disso, algumas
salas de aula continuam fechadas.

'�s questões emergenciais,
que tinham de ser solucionadas

para que a escola pudesse reabrir
já foram tratadas. A prioridade
no momento é liberar as salas de
aula e garantir que os alunos se

jam atendidos", declarou Alvina

Boshammer, que está coordenan-

do a adequação da escola tempo
rariamente. Através do TAC, foi
estabelecido um prazo de 30 dias

para que seja apresentado o proje
to de reforma e 120 para concluir
todas as adequações.

A cozinha ainda não tem pre
visão para voltar a ser usada. Por

isso, a merenda inclui somente

alimentos secos, que não exigem
manipulação ou preparo. Os ba
nheiros da parte de trás da insti

tuição estão em obras e em 35 dias
devem ser liberados. Depois está

previsto o início dos reparos nos

banheiros da parte da frente.

"
A prioridade no momento
é liberar as salas de aula, e
garantir que os alunos

sejam atendidos.
tAL"INA 'BOSHMwiM'EJ""

(OORDENADm�/� DE TRANSIÇAo
- "

HEPOSIÇAO
Segundo Alvina, o calendário

das aulas de reposição já foi de
finido e, segundo a instituição,
deve ser divulgado aos pais nos

próximos dias. Desde que a Lau
ro Zimmermann foi interditada,
no dia .Iü de fevereiro, outros

f·

379 alunos da instituição foram
transferidos. temporariamente
para as escolas Alfredo Zimmer
mann eAlmirante Tamandaré.

INíCIO D·AS AULAS

NESTA�t,tW!ARTA- -

11FEIRA DIÂ:,,02/ü,3/11
1 ,/

''I '
,

Ano letivo começou ontem para 379 alunos da instituição.Calendário de reposição será divulgado nos próximos dias

Sf.J�RI!ETI\RII�, DE EDUC:A,ÇÃ,Q QUER REfOf{ÇAR PROJE"rOS �)EAlfABETllAÇÃ,O

índice de aprovação supera os 95%
PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL
o índice de aprovação dos

alunos da rede municipal de en

sino de Iaraguá do Sul chegou a

95,67% em 2010, o que represen-
,

ta 0,73% a mais do que em 2009,
que foi de 94,94%. O número é
considerado alto e representa
cerca de 140 alunos a mais que
passaram de ano em relação a

2009. Mesmo assim, a Secretaria
de Educação estuda ações que
possam melhorar ainda mais

'esse resultado.

Isso porque o índice de re

provação do 2° ano foi de 10%, o
que representa um total de 106

crianças que não foram adequa
damente alfabetizadas, explica
a diretora municipal de Ensino

Fundamental, Sirley Maria Scha

ppo. "O 2° ano é o fim do ciclo de

alfabetização, e um índice de

reprovação de 10% é especial
mente preocupante", afirma,
De acordo com ela, as turmas

de 1 ° e 2° ano são as que têm
maior rotatividade de profes
sores, o que exige a realização
constante de cursos de capaci
tação aos profissionais.

"Dia 16 vamos iniciar um cur

so de capacitação de professores
novatos em alfabetização, e es

peramos reduzir o índice de re

provações. Também orientamos

Projetos para melhorar
a alfabetização na

Educação Básica incluem
a capacitação constante
dos professores

a diretoria das escolas a reforçar
a importância da participação
dos pais nos estudos", destacou.

No Ideb (Índice de Desenvol
vimento da Educação Básica),
baseado no índice de aprovação
e no desempenho dos alunos 'na

prova Brasil, Jaraguá do sul apa
rece com a melhor nota da mi

crorregião, com 5,5 - acima das
médias nacional (4,6), estadual
(5,2) e da região sul (5,1). Os da
dos são de 2009,.e a pesquisa será
refeita no final deste ano.
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Taxaparauso de áreas públicas
Proposta prevê que Executivo seja remunerado para conservar calçadas e logradouros
JARAGUÁ DO SUL

Uma proposta de cobrar
mensalmente um valor

pela ocupação do uso do
-

espaço público tramita na

Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul.

Conforme
o autor da suges

tão, o vereador Amarildo
Sarti (PV), as empresas
concessionárias de ser

viços de telefonia, transmissão

de dados, energia elétrica, água,
gás veicularnatural, entre outros
que utilizam as áreas de calçadas
e logradouros devem pagar uma
tarifa para o governo municipal.
O texto ainda precisa ser analisa
do pela Comissão de Transpor
tes, Obras, Agricultura, Indústria
e Comércio, Meio Ambiente e

Serviços Públicos, e pode entrar

em votação nesta quinta-feira.
Na visão de Sarti, o Execu

tivo precisa ser recompensado
pelos investimentos realizados
nos espaços públicos, que são

usados por outras empresas, mas

que não contribuem para manu

tenção dessas áreas. Ele citou o

exemplo do Samae: (Serviço Au

tônomo Municipal de Água e Es

goto), que, muitas vezes, depois
de prestar seus serviços nas ruas
da cidade, deixam buracos aber
tos ou não recuperam a via de
maneira regular, trazendo prejuí
zos para a Prefeitura.

Valor a ser pago por
empresas que utilizam

calçadas e áreas externas
seria investido em obras

de manutenção.

No projeto de lei, o texto

menciona postes fixados em

calçadas e logradouros, canos e

tubos subterrâneos como meios

logísticos utilizados por conces
sionárias em espaços públicos
do município. "Esse projeto visa

oportunizar uma receita a mais

para o Executivo. Pois o governo
tem atuado no sentido de me

lhorar a acessibilidade, limpar as

PREVISÃO- DO TEMPO

bocas de lobo e fazer amanuten

ção dos espaços públicos de toda
a cidade", enfatiza o vereador.

Se aprovado o projeto, a ad

ministração pública calculará

um preço a ser cobrado dos pro
prietários dessas empresas prí
vadas e públicas, como o Samae,
Celesc, Se-Gás, Net, OI. ''A Prefei
tura vai medir a área ocupada e

formará um preço público". Essa
tarifa não afetaria o bolso da po
pulação, somente resultaria em

uma taxa mensal a ser desem
bolsa pelas filiais prestadoras de

serviços, de acordo com Sarti. As

receitas arrecadadas da contri

buição serão investidas em obras
de manutenção das áreas públi
ca do município.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo,com,br

Sarti defende que empresas
que utilizam calçadas e

logradouros devem pagar
tarifa ao governo municipal

SEr��
,�nUnAr"l�C��S.::IP

Tempo firme com

nevoeiros isolados ao

amanhecer e presença de
sol em SG. À noite, mais
nuvens e chance de chuva
isolada no Litoral devido à

circulação marítima.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 26°C

SEXTA
(��)-..MíN: 19°C

-

"""'W""''''_ O')
,

• �1II.",j1;,�rl'Ji"lIf"pl1
MAX: 27°C

.

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 28°C
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VENTOS i1i!q,'W�,
�\

, Ar ganha força �.m"..
\�

no comeco do mês
�

A força dos ventos deve au-

mentar' durante a semana, com

sentido leste-sudeste. Com força
moderada, os ventos não devem

representar risco, e devem ser

apenas incômodos. No litoral,
força deve ser um pouco maior.

TEN[)ÊNf3IA
Chuva fraca e sol,
com poucas nuvens

. A previsão para os próximos
. dias é de tempo firme, com pou
ca chuva e sol acompanhado
de poucas nuvens em todo o

Estado, com chances de chuva

isolada e pancadas breves mais
. próximo ao litoral.

•,
. �/
il'1)\/om1a

SE vocÊ.VAI pARA
.. ·

1'0 fown'NA·
Sol acompanlladO por

poucas nuvens
durante

o dia, com ga�o� e

a '

huviscoS no final d

�arde e no períodO doa
no',te, Mínima

de 14 C
. ' ade

de manhã e maxlm

25°C à tarde,

EDUARDO MONTECINO

/
/'

./

I
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Lourival Karsten

os últimos cinco anos o país asi
ático investiu US$ 500 bilhões,
especialmente em obras de
infraestrutura e no período de

2012 a 2017 os investimentos deverão ser
de US$ 1 trilhão o que equivale a quatro
PACs. São investimentos pesados e pre
tendem não só sustentar um crescimen
to em torno de 9% ao ano como também
mudar a face do país que também precisa
superar tabus.' Nunca esquecendo que os

indianos são mais de um trilhão de indi
víduos que precisam encontrar emprego e

alimentos. São uma grande oportunidade
de negócios para as empresas brasileiras e,
tanibémmais uma ameaça.

•

DIVULGAÇÃO

Siderurgia
A julgar pelas perspectivas da Goldman Sachs, o investimento em

ações de algumas empresas da área siderúrgica-poderá trazer ganhos
interessantes. Para o setor, a avaliação passou de "neutro" para "atra
ente". Resta escolher a empresa certa.

CGX no Chile
Esta empresa do empresário Eike Batista obteve aprovação

de forma unânime pela Comissão de Avaliação Ambiental de
Atacama para a construção de um polêmico projeto de geração
térmica a carvão da empresa na região chilena de Atacama de
2.350 megawatts CMW) de potência. Claro que houve muitos

protestos de ambientalistas contra o projeto de US$ 4,4 bilhões.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abai

xo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 41/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE CAMINHÃO
CAÇAMBA SIMPLES

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 03/03/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h

• DATA DA ABERTURA: 22/03/201110:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, n° 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

Malwee conquista Prêmio Mérito lojista
Eleita pela 15a vez para receber o Prêmio Mérito Lojista Nacional, a

Malwee orgulhosamente acaba de conquistar na categoria Moda - seg
mento 'Confecção Feminina', a estatueta Deusa da Fortuna, que desta-

. ca o conjunto de ações promovidas para o desenvolvimento do varejo
no Brasil. A premiação é resultado da pesquisa realizada durante a 51 a

Convenção Nacional do Comércio Lojista em Florianópolis. O evento
contou com a participação de 27 federações estaduais, 1.375 Câmaras
de Dirigentes Lojistas e 1.700 SPC, que votaram nos parceiros de maior
destaque, levando em conta aspectos relacionados à qualidade do pro
duto, preço, serviço, atendimento, promoção e propaganda. O prêmio é
realizado desde 1980 em todo território nacional.

Ministério da PME
A Presidente Dilma acaba de

criar o Ministério da Pequena e

Microempresa" que deverá atuar

na defesa e incentivo às ativida
des deste importante segmen
to empresarial. As pequenas e

microempresas muitas vezes se

confundem com a própria famí
lia dos seus proprietários e tem

um papel social importante, pois
geram empregosmuito próximos
de onde as pessoas vivem.

Rodovias
O orçamento do governo fe

deral tem um furo que não con

segue cobrir. Estão faltando re

cursos - entre outros por causa
dos gastos da máquina pública -

para tocar todos os projetos. Uma
das soluções, as Parcerias Público
Privadas e a oferta de obras como
portos e aeroportos para a inicia
tiva privada pouco tem avançado.
Alguns entraves ideológicos são o

grande problema.

NJf1ffJK
DESDE 1988

(47)3373-8008
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Centro - Jaraguá do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

Cadê o Cade
Em junho de 2009 a Casas

Bahia comprou a rede de lojas
de móveis Romelsa e apenas
este mês o Cade aprovou a com

pra. Em relação à fusão do Pão
de Açúcar com as Casas Bahia
anunciada em dezembro de
2009, o órgão ainda não se mani
festou, o que mostra as dificulda
des enfrentadas pelas empresas
que realizam aquisições.

Feira de

manutenção
A 3° Feira de Manutenção e

Equipamentos Industriais 2011,
que ocorre entre os dias 12 e 15
de abril, no Parque Vila Germâ
nica, contará com 81 estandes
de diversas empresas de Santa
Catarina e promete movimen
tar o setor, com lançamentos de

equipamentos e serviços para a

indústria, apresentação de novas

tecnologias, além de exposição
do que há de melhor em equipa
mentos, software, suprimentos
industriais.

14 - 24 - 27 - 73 - 75

02 - 05 - 06 - 07 - 10
11-12-13-14-16
17 - 20 - 22 - 23 - 25

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

DÓLAR COMERCIAL (EM E$)

2.MARÇO.2D11

2.MAEÇO.2011
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"Mensaleiro" confirmado
.

.

presidente do colegiado
João Paulo Cunha foi eleito pela CCJ com 54 votos a favor e dois em branco

A CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça)
confirmou João Paulo Cunha
para presidir o colegiado.

lJeputado
petista foi eleito

ntem com 54 votos a favor
dois votos em branco. Ele
réu no processo em anda

mento no STF (Supremo Tribunal

Federal) sobre o esquema de paga
mento de mesada a parlamentares
que ficou conhecido como "mensa
Ião". João Paulo foi indicado pelo PT
para o cargo e foi candidato único.
Sua escolha pelo PT ocorreu após
um processo de disputa interna

com Ricardo Berzoini (SP). No final,
um acordo deu a João Paulo a pre
sidêncía em 2011 e Berzoini será o

indicado para o próximo ano.

O STF aceitou denúncias contra

João Paulo por lavagem de dinheiro,
corrupção passiva e peculato. O jul
gamento pode ser realizado ainda
neste ano. Após ser escolhido, no
mês passado, o agora presidente
da CCJ negou que o andamento
do processo possa atrapalhar seu
desempenho na comissão. "Ser réu
não significa ser culpado", afumou
ele. O primeiro vice-presidente da
Comissão será Arthur Oliveira Maia

(PMDB-BA).

DISCURSO

Em seu primeiro discurso,
Cunha fez questão de mencionar o
tema do mensalão. 'Vocês sabem

que eu respondo a um processo
no Supremo Tribunal Federal, não
poderia deixar de mencionar isso",
disse. "Esse processo, que me ator

mentamuito, mudou aminha vida,
mas eu tenho muita fé e convicção
no direito e na justiça que em breve
nos resolveremos por completo".

O presidente do CCJ compa
rou o processo do mensalão a uma

guerra "Às vezes, as disputas po
líticas tomam formato de guerra
com instrumentos que não se tem

como controlar, que atinge o cora

ção, a vida, a alma dos seus próxi
mos, sem ninguém calcular isso".
Cunha afumou que os colegas po- I

dem ficar com a "consciência tran

quila" por terem o escolhido para co
mandaracomissãomais importante
da Casa e concluiu dizendo que sua
vida é "absolutamente limpa".
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"
Esse processo,

que me
atormenta

muito, mudou a

minha vida.
DEPUTADO JOÃO
PAULO CUNHA

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

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

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

A Eimi desapareceu no começo desta semana, entre os

bairros Czerniewicz e Amizade. Favor contatar o dono Paulo
Saban pelo telefone 9969-0212 caso a encontrem..

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

NOVELAS

CRÔNICA
..S;E�A-FEIRA SÁBADO TERÇA-F13IRA QUARTA-FEIRA
CharlesZimmermann, CarlosHenrique

.'

LuizCarlosAmorim, ElyandriaAparecida
escritor Schroeder, escritor Escritore editor Silva, escritora

Vai entender
ar que será? Seria por quê? Devido ao

... quê? Por causa de quê? A ida sema

nal ao supermercado sempre suscita

indagações na mente de Clara. E elas
reverberam por algumas horas após a volta
para casa e depois desaparecem e retornam
outra vez. O fato é que não há compreensão
suficiente ao entendimento do ranço entre os

homens e o papel higiênico.
Basta prestar atenção.

Clara o fez meio sem querer,
porém, não tem mais' dú
vidas. Existe, sim, algo não
muito amigável entre am

bos. Fosse ao contrário, eles
se convenceriam facilmente
a aproveitar as promoções
(ou não) e levariam logo dois
pacotes do inimigo à caixa

registradora. Isso, é claro, sem passar o restan
te dos'corredores em pura reclamação.

Clara já chegou a imaginar que o proble
ma era na intimidade da família. Mas, não.
A teoria ganhou embalo quando ela esticou
o olhar para o redor. A dúvida foi, em defi
nitivo' embora. Além do marido, do pai, do
tio, do primo, do namorado da irmã, todos
os homens desconhecidos e investigados in
loco têm dificuldade em entender a ideia fe-

minina de obter papel higiênico. Não houve,
entre os analisados, um sequer que aceitou
a aquisição de mais de um pacote na mesma
compra sem frisar a testa.

Ok, Clara sabe: a necessidade das mulhe
res quanto ao item é maior, comparada as

deles. Mas, isso explica algo? Talvez.
Um jovem de camiseta e bermuda acom

panhado da noiva, por
exemplo, colocou no carri
nho do supermercado duas
caixas de cervejas, três fras
cos de inseticida e quatro
embalagens de xampu. No
entanto, negou-se a acatar

a sugestão da respectiva em
levar dois quartetos de pa
peis higiênicos.

O senhor de ralos cabe
los grisalhos nem cogitou a hipótese de dei
xar na gôndola três margarinas e dois jogos
promocionais de bolachas recheadas. Con
tudo, a segunda embalagem de papel higiê
nico ficou lá. A senhorinha, não tão enruga
da, até pediu, negociou e se chateou. Nem
folha dupla o marido queria. Reclamou do

preço e da falta de utilidade do mesmo. Ela
desistiu.

Vai entender.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Justin Bieber - Never say Never (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h30, 16hl0, 17h45)
• De Pernas pro Ar (nac) (19h20, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Besouro Verde (Leg) (14h, 16h40 -

-Ó,

todos os dias)
• Além da Vida (Leg) (19h, 21h30 T

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

LANÇAMENTOS
• Cine Mueller 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

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

• Besouro Verde (Leg- 3d) (19h30, 22h -

todos os dias)·Mensagem de uma mãe· "

chinesa desconhecida
r

,

Em "Mensagem de uma mãe chinesa desco�hecida", Xinran,
jornalista e autora dObest-seller internacional "As boas mulheres da
China", retorna às histórias verídicas de mulheres chinesas. Em dez

capítulos, são apresentadas dez histórias marcadas pela interrup
ção da relàQ�p,mãe-filha"de mÊmlhéls que nunca ç:onhece.ramsuqs
'mães biolÓgicas e mulheres queder�m afilha em adoção'a casais
de camponeses que vivem sem endereço fixo, viajando pelos quatro
cantos da China ara rlar a fiscalização da lei do filho único.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Marta diz a Cardoso que Sereno está apaixo

nado por ela. Joca convence Arminda a ir para seu

quarto. Elza se assusta ao ver Joca saindo do Solar.
Ari e Ajuricaba conversam a respeito das trapalha
das de Querêncio. Jumento diz que se ele continuar

assim, ele precisará dobrar Ó número de programas.
Dália vai para o rio e deixa a correnteza a levar. Iara
se oferece para levá-Ia em casa. Marta e Ajuricaba
conversam a respeito do caso do senador. Nicolau
vai à casa de Dália. Ela e sua mãe ficam assustadas
com a visita. Ele manda a menina para dentro e fica
a sós com Matilde.

ARAGUAIA \

Gabiiel entrá n() quarto de Antoninha, Mariqui
ta vê Gabriel descendo as escadas e se emociona.
Geraldo conta para Dora que está apaixonado por
Safira e ela sai de casa. Estela pergunta a Terê por
que Solano e Manuela se separaram. Beatriz torce

para que Solano se apaixone por Estela e se livre da

malqição. Janaína prova seu vestido de noiva. Sola
no pede para Genão levar Gabriel para ver a colhei
ta de girassol. Janaína teme envergonhar Fred no

casamento. Manuela mostra a Padre Itmnio a carta
que Max escreveu a Antoninha. Estela pergunta a

Manuela por que ela se separou de Solano.

Após receber o Controle do escritório de investigações da par
celta Dera Lobo, 13elliri é procurado por um cHel}t� que está atrás.
de, um livro perdido. Logo no começo das investigações percebe
que o desaparecimento do livro está ligado a mortes violentas.
Na busca por respostas, Bellini começa a ser influenciado por um
poder obscuro, passando a ter visões assustadoras. Sem perce
ber que.a morte está cada vez maisperto, sua única chance é
encontrar o livro antes que seja tarde demais.

• Cine Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h40, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub) (15h30, 17h30 - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg) (19h30, 22h

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Desconhecido (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Garten 4
• O Ritual (Leg) (14h20, 16h50, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Bravura Indomita (Leg) (13h45, 18h40 -

todos os dias)
• Cisne Negro (Leg) (16hl0, 21h15 -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(14hl0, 19h10 - todos os dias)

• Besouro Verde (Leg) (16h40, 21h40 -

Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
Fechado para reformas

TI-TI-TI

Jaqueline propõe a Ariclenes sociedade no ate

liê de Leclair. Armandinho oferece um acordo a Sté

fany para conseguir o divórcio. Jacques afirma que
gostava de Jaqueline e Clotilde se espanta. Teresa
e Jaqueline se reencontram. Daguilene vê Jorgíto
chegando à casa de Nicole e avisa a Stéfany. Jorgito
pede a ajuda de Nicole para reconquistar Desirée.
Marcela diz a Edgar que eles precisam conversar.

Ariclenes repreende Cecília por ter dado uma bone
ca para Valquíria. Clotilde vê Valquíria com a boneca
e-nota a semelhança do vestidinho com os modelos
de Valentim.

INSENSATO CORAÇÃO
André e Beto levam Carol para o ambulatório.

André fica intrigado ao saber que Carol foi ao gine
cologista depois de sair do ambulatório. Carol e Alice
ficam aliviadas ao descobrir que o bebê está bem.
Natalie sugere que Douglas tente ser o novo marido
de Bibi. Zuleica incentiva Wanda a procurar um em

prego. Zuleica fica atônita com a imposição de tia
Neném em se hospedar em sua casa. Eunice pede
para Júlio apresentá-la a Vitória. André cumprimenta
Beto e Úrsula e se surpreende ao ver que a noiva de

seu amigo conhece Marina. Cortez vê Natalie na rua

e vai ao seu encontro.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Esta é uma fase de maior popu
laridade, em que acordos e ativi-

dades em grupo serão favorecidos.

A dois, quanto mais sutil e discreto(a) for,
mais sucesso fará. Romance secreto não

está descartado. O dia favorece as amiza
des e o convívio social.

TOURO
A sua criatividade pode gerar su
cesso no campo profissional! No

amor, você saberá como agradar
sua alma gêmea. Viagem ou mudanças
podem estimular o relacionamento. Ex

plore sua sensibilidade este dia.

GÊMEOS
,

No trabalho, seu envolvimento

estará diretamente relacionado

a sua produtividade. Na paquera,
terá motivação para conquistar alguém
que julgava impossível. Concentre-se ou

vai passar o dia sonhando.

CÂNCER
Seu interesse por assuntos que
envolvam um certo mistério vai

aumentar nesta quinta. No amor,

a sintonia será total! Na paquera, alguém
que está longe pode despertar saudade.
Siga sua intuição!

LEÃO
Hoje, você pode se deparar com
dificuldade de ver as coisas

como elas realmente são. À tar

de, você estará mais sensível. Mas terá

disposição para fazer sacrifícios pelo re

lacionamento. Aproxime-se mais do par.

VIRGEM
No setor profissional, atividades

l que dependam de inspiração e
,

sensibilidade estão favorecidos.

A dois, um clima de sensualidade

vai esquentar sua relação. Seus anseios

podem ser correspondidos esta noite.

LIBRA
•

No trabalho, quanto mais

envolvido(a) em sua �tividade,
mais criatividade terá. Otimo pe

ríodo para lidar com arte, cultura e diver

são. Sua dedicação à pessoa amada pode,
fazer a diferença. Priorize a sua diversão

neste dia.

ESCORPIÃO
É um momento de buscar a sua

interiorização. Quem trab_al�a
em casa ou por conta propna

estará mais à vontade para se ex

pressar neste dia. Declare-se para a pes
soa amada. Reflita sobre a sua vida.

"
SAGITÁRIO
Trabalho que lide com a fantasia

dos outros está favorecido. A Lua

aumenta sua sensibilidade ao

tratar das pessoas de sua família.

No romance, fique mais atento(a) às ne

cessidades do par. Seja mais generoso(a)
neste dia!

CAPRICÓRNIO
Com sua Casa da Fortuna ati

vada, aproveite para ganhar
dinheiro de modo alternativo.

Exercite todo o seu magnetismo no rela

cionamento com a pessoa amada. Via

gens estão favorecidas nesta quarta-feira.

AQUÁRIO
Sua sensibilidade e sua intuição
estarão a toda nesta quarta-

feira. Aproveite para fazer uma sur

presa romântica para sua alma gêmea no

período da noite. Cuidado apenas com o

sentimento de posse com o par.

PEIXES

Hoje, você estará mais sensível
e conseguirá dar uma atenção
especial às pessoas que você

ama. Encontros íntimos estão favoreci

dos, aproveite! Cultive sua força interior e

dê mais valor à sua intuição.
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Sabrina Sato
nega namoro

Sabrina Sato continua solteira. A apresentadora
negou que esteja namorando o empresário Bruno

Setúbal, com quem esteve em um ensaio da escola

de samba Gaviões da Fiel: "É tudo mentira. Ele é meu

amigo e nos conhecemos há muitos anos. Eu conheço
as ex-namoradas dele e ele conhece os meus, não tem

nada a ver." Sabrina diz que não beijou ninguém des

de que se separou do deputado Fábio Faria.

Moore e Kutcher
foram 'convidados
parao ,Cacnaval

O casal Demi Moore e Ashton Kutcher, que re

centemente estiveram no Brasil para a São Paulo

Fashion Week, receberam convite da cervejaria
Devassa para assistir aos desfiles das escolas de

r'
samba em seu camarote. De acordo com a co-

luna 'Telenotícias", publicada no jornal "O Dia",
glém do casal, Nicole Kidman, Gameron Diaz e

Leonardo DiCaprio também foram convidados:

"Bruna Sumstinha"
receberá "o troco"

•

nos cinemas
Na semana em que a ex-garota de programa Ra

quel Pacheco comemora a estreia do filme Bruna

Surfistinha, Samantha Moraes, a aeromoça que o ad

vogado João Correa de Moraes abandonou para ficar

com a ex-prostituta, anunciou que lançará uma obra

cinematográfica para expor a sua versão dos fatos. A

história será baseada no livro "Depois do Escorpião",
que Samantha escreveu no ápice do sofrimento públi
co. No entanto, ela jura que não se trata de vingança.

DIVIRTA-SE

Piano bar
Num bar, uma cliente que curtiu muito o som do

pianista, chega junto e faz um elogio:
- Parabéns, o senhor toca muito bem.
- O pianista, todo cheio de si, responde:
- Muito obrigado.
Ela, entusiasmada, pergunta:
- O senhor toca por partitura ou de ouvido?
- Não, madame, eu toco por necessidade mesmo ...
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- Shakira
não vai ao
Carnaval
do Rio

Segundo a coluna de Bruno

Astuto no jornal "O Dia", a canto

ra colombiana Shakira, que era

esperada no camarote de uma

cervejaria na Marquês de Sa

pucaí, não vem mais ao Rio de

Janeiro. Durante sua passagem
. pelo Brasil, a cantora vai ficar em
São Paulo, onde fará uma coleti

va sobre os dois shows que fará
no Brasil. Outros boatos falavam

que ela iria para Salvador.

. Pasquim diz que vai
usar camisa na.novela
Marcos Pasquim será Abner, um homem rude e

estourado, na próxima novela das sete, "Morde &

Assopra". Na coletiva de imprensa dada nesta terça
feira no Projac, o ator garantiu que não vai repetir o
comportamento das últimas novelas: "Desta vez, não

vou ficar sem camisa. Não é o tom do personagem".
Abner se apaixona por Julia, papel de Adriana Esteves.

Aguilera e namorado
foram presos em l.A
A cantora Christina Aguilera foi presa pela polícia

de Los Angeles junto com o namorado, Matthew Ru

tler, na manhã desta terça-feira. Segundo o site TMZ,
Rutler foi pego dirigindo embriagado e fazendo mano

bras perigosas. Aguilera, que ocupava o banco de pas

sageiro, estava "extremamente lntoxicada" e "incapaz
de cuidar de si mesma". De acordo com o site, amigos
próximos da cantora vêm tentando interná-Ia em uma

clínica de reabilitação há várias semanas ..

SUDOKU

SOBRE O JOGO
-

É um jogo de lógicamuito
simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

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

repetir números. em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
3j3
Adão A. Martins

Adelino Priebe

,Adilson Butzke
Airton Dreios

Allan P. Cordeiro

Alvaro J. B. Neto

Amanda Risso
Ana P. Vicini

Charles Rosa

Cintia S,pézia
Edemilson Amaral

Edmo L Fuck

Eduardo Vegine
Fernanda MaffeZl!oli ""

Geovani M. Kuester

Graciele R. dos Santos

Guilherme G. Kruger
I' ,'. ".� ',", ','

-

'

Gustavo Kruger .

Hector C. Montibeller

Ingo Karsten

JooqtmàQ R. Ribeiro 1

Josefa Schcickmann

Karin M. Borchardt

Lucia Beoedorn

Luiz C. feiler

Maike Bulitz

Marcos E. Piotto

Maria S. F. Hening
Mariano Boig
Merlinda G. Greuer

Mônica N. Pauptz
Nair Draeger
Nilton RiC:hter
Nilza Tavares

'

Obedia R. Neres

Ondina Feltrin

Regina Feustel

Ricardo Takaesu

Pudibérto Sasse

Sigmar Schuster
Thierri Andrews Alonso

Valério F. Laube

Vilma Bertoldi

Vivian Marcarini

Volmir R. de Lima

Wndir E. Skalee
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moagoncalves@netuno.com.br

.Moa Gonçalves
Help

Mais
uma vez este colunista abre esse espaço para pedir

ajuda ao jovem Jane Schneider. Ele se encontra em estado

vegetativo, a família é humilde e passa por muitas dificul-
'

dades. Para sobreviver Jane precisa tomar diariamente um
litro de água de coco além de necessitar de remédios e alimentos bá
sicos. Quem quiser ajudá-lo pode entrar em contato com a assistente I

comunitária da Pastoral da Criança, Dona Zenaide, ou com o Binda,
pelo fone 9971-2542. Ajudar faz bem! Que tal?

Auto Elite
o grupo Auto Elite, que

tem no comando a podero
sa família Viel de Campizal,
que antes pagava uma for
tuna de aluguel, acaba de
adquirir o imóvel onde está
instalada em Jaraguá a Ca

raguá Auto Elite, a sua con

cessionáriaVolkswagen.

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que urn conhecido profis
sional da arquitetura está dando urn
tempo no noivado com a charmosa
colega de profissão, com quem divi
dia o mesmo edredom. Dizem que
eles tiveram urna briga e ele voltou
para a casa da mamãe. Há quem
aposte que são férias conjugais (?), e
que em breve tudo volta ao normal.
Será? Coisas da modernidade. Por
favor, meu Ice Nitrix!??

Dica de
quinta-feira

Curtir o London Pub. Hoje é dia
de esquenta Carnaval com o

grupo de pagode Kibeleza.

NAS RODAS
• Meu grande camarada o

empresário SandroWille, do
Moinho Jaraguá, já prepara a

cerveja e churrasco que, no dia 12
de março, uma galera vai querer
abraçá-lo pela idade nova. Quem
manda ser gente boa.

• Vicente Doniní é uma daquelas
pessoas que todos têm motivos

para admirá-lo. Seja no '

profissional, no pessoal ou no
meio social em que vive: ele é

simplesmente um gentleman.
Ou como diria Cacá Pavanello:
"O Homem é um Dalla".

Txai
Para um grupo bem minimi

zado, a Mega Empreendimen
tos promove, no próximo dia 30
de março, um coquetel de lan

çamento do Txai Ganchos. Um
empreendimento cinco estre

las, na Ponta dos Ganchos, que
terá como exclusividade nas

. vendas a Mega com a parceria
da Capital Imóveis.

,

A aniversariante mais fes!ejada
desta quinta-feira, certamente
é a simpática dona Jô, da (ia
do Corpo. Mil vivas!

A cabeleireira Arlete Muller
Hubert, do salão Arlete e Nusa,
está em temporada de curso,
em Barcelona, na Espanhâ. Ela
retorna na pró�ima semana.

II, ..

'I I ,Ili ,'�' I, I, ,1

I/FOI mélo
traumático",

. Daniele Suzuki, atriz,.�o f,�lar
da sua primeira vez.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Nonna Dica. Um dos
melhores restaurantes italianos
da região. Onde? Próximo a

Caraguá Auto Elite.

• Quer comprar produtos
descartáveis para festa de
aniversário, casamentos,
batizados' etecetera, etecetera,
etecetera.....? A Fábrica
dos Sonhos, uma das mais
descoladas da região, que em

I. breve estará com endereça
novo, está com até 50% de
desconto. Vai perder?

. iii CdlIlo dísse PaliUêifils:
Quem é mais inocente?

Hoste
,

\

Martinha Gomes re-

cebeu a turmamais che

gada para um esquenta,
na noite de terça-feira,

_
no belo apartamento de

Piçarras de frente para Q

mar, para brindar mais
uma torta de aniversário.

o empresário Robson Klug e

sua esposa Charlene Kniss, na
terça-feira, durante coquetel
de inauguração da filial da Kasa

Design, em Balneário Camboriú.
,

A loja de móveis tem um espaço
de 800 metros quadrados

"
Não há vidas

pequenas; quando as

encaramos de perto,
toda vida é grande.

MI',mnCE NfA.ETEIUJNt:K

"

Baile no 25
Neste sábado o Grêmio .

Garibaldi promove, em
parceria com Flamengo

de Gáribaldi e JJbordados,
no salão 25 de Julho, um
grandioso baile com a

participação Banda Real do
Paraná. A iniciativa é para
angariar fundos e terminar

as obras do Estádio
Guilherme Tribes.

alegam legítima defesa para as,
atrocidades que cometeram.

•No-prõsímo dia 16 de abril,
no SalãoAmizade, com a

participação da Garotada
Fandangueira, Lucas & Eu e

os grupos de dançaE)ôis Pra
.

Lá, Dois Pra Cá e DetonAxé,
acontece a 3°Macarronada
Beneficente do Mo,a, que esse

.ano será em prol dac:w.A loja 'I"

DonnaAnna e O Correio do
Povo estão dando todo o apoio
12ara . Ag�hdemJ I

",I.: ,I ,lu 1111#"I ,/"" '�! ,I il;1; ,,�

Entre aspas
IIFoi mais difícil fazer
este omelete do que
aprovar o salário

mínimo de R$ 545 no

Congresso."
WI.Mf\ nf,)I,J,SS!:iJf, W,) OE OI.lJ\JII'jJt),

'J&:�,I)��i)l!i��;�O,·:(bI: Il)f: 9!�Nt� OI�iA,IWI �kqU!.GI·i
NO!$ li$71'1,)1]I0$ IU\ 'IV (;IJ)H�O.

(TUmVASQUES)
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Kreis Jr. já competiu na Stock (ar pela categoria Pick-up Racing

Kreis Ir. vive
fase final de

,.""

preparaçao
Como treinamento, piloto participa
da Copa Pinhais na próxima semana
JARAGUÁ DO SUL

O representante de

Jaraguã do Sul na Stock
Car, Kreis Jr., passa
por momentos tinais de
treinamento.

mo Internacional de Curitiba, em
Pinhais.

"Estive com o Leo em São Pau

lo treinando, junto com a etapa
do Paulista de Marcas e competi
na categoria Força Livre. Utilizei
um carro da antiga Copa Clio, pois
nesta categoria pude usar pneus
slick, tendo assim uma reação que
deve ser mais próxima do que se

tem com o Mini", relatou Kreis,
que é patrocinado pela Raumak

Máquinas e SMC Pneumático.

Ao contrário do jaraguaense,
que já competiu na Pick- up Racing,
Purtado vai estrear na Stock Car e
está ansioso para o grande dia. "Te
nho treinado, apesar das chuvas, de
kart em Joinville, e realizado uma

preparação física especial, deno
minada ginástica funcional, tudo

para melhorar minha performan
ce desde a estreia. No que depen
der do meu esforço, vamos para
valer", disse o piloto.

Nos
próximos dias 11 a 13

de março, uma semana

antes da estreia no Mini

Challenge Brasil, o pi
loto vai treinar na Copa Pinhais,
com um Gol. Ele já havia treina
do em fevereiro com um Clio, em
Interlagos, junto com seu parcei
ro de cock-pit, Leonardo Fortu

nato, de Joinville. Kreis disse es

tar se preparando especialmente
para este treino, a fim de conhecer
a nova pavimentação do autódro
mo de Curitiba, palco da primeira
etapa'da Mini Challenge, que.será
de 19 e 20 de março no Autódro-

�Ió���#lâti�
(i,�"f'iiê'#:Yit.i#'

�fOOiM�Ml§d@

-I/#i$lfj"l.iffd:.6'&ffl.hY
{4fym1:.f1.fl _,�••.,: �1�§

DIVULGAÇÃO

No que depender'
do meu esforço,
vamos para valer.

LEONARDO FORTUNATO, .

PARCEIRO DE KREIS JR.

"�o
.

Pilotos querem
conhecer pista
Furtado também encara

a competição em Pinhais
como um treino de peso
para a estreia no Stock Caro
"Será

.

uma boa prepara
ção' ainda mais que a pista
de Curitiba foi recapeada
e será importante andar lá

para ver o novo pavimen
to", destacou o piloto, que é

patrocinado pela empresa
Cerezan Representações de

Ioínvílle, representante da
Gerdau.

Vale lembrar que a Mini

Challenge prevê apenas um
treino livre de', 45 minutos

para cada piloto da dupla
por final de semana. Por

isso, eles treinam em 'carros

"semelhantes" para não se

complicarem na competi
ção. A categoria terá suas

oito etapas transmitidas
pelo canal aberto Rede TV!,
sempre às 14h de domingo.

Esporte 17

Nove equipes confirmadas
no Campeonato de Seniores
o Campeonato Jaraguaense

de Futebol Sênior - Troféu Ge

raldo José - começa no próximo
sábado, 5, com nove equipes. A
competição promovida pela LJaF
(Liga Jaraguaense de Futebol)
chega a sua 25a edição com os

times: Vitória, Galácticos/Fixsul,
Amigos Galácticos, Grêmio Ga

ribaldi, Vila Lenzi/JJ Bordados,
Noite a Fora, Dutra Água, Roma
e Guarany.

O torneio envolve atletas de
35 anos ou mais e a fórmula de

disputa será a mesma da últi
ma edição. Na primeira fase as

equipes. jogam entre si, em turno

único, classificando-se as quatro
melhores para as semifinais. Es
tas serão disputadas no sistema

de cruzamento olímpico (1° con
tra o 4° e 2° contra o 3°), em dois

jogos. As finais também aconte

cem em dois jogos.
A rodada de abertura será no

estádio Hugo Koehn (campo do

Vitória) e no Guarany. No estádio

Hugo Koehn, o DutraÁgua enca
ra o Grêmio Garibaldi, às 14h, e o
Vitória recebe o Noite a Fora, às
16h, jogo que vai reeditar a últi
ma final. No campo do Guarany,

.

os Amigos Galácticos duelam
com o Roma, às 14h, e os Galác-
ticos medem forças com o Vila

Lenzi/JJ Bordados, às 16h. Os do
nos da casa Guarany folgam na

rodada inaugural.

Rodada de abertura
será no estádio Hugo
Koehn (campo do

Vitória) e no Guarany.

O maior vencedor do Campe
onato Jaraguaense de Futebol Sê
nior é o vitória com dez títulos (97,
98, 00, OI, 03, 04, 05, 07, 08 elO).
O Guarany é o segundo maior vi

torioso com três taças (93,95 e 09).
. Botafogo (87 e 88), Paraná (89 e 90)
e Kiferro (02 e 06) são bicampeões
do certame.

DIVULGAÇÃO

E

Festival Esportivo começa sábado
A Sociedade Floresta, de Corupá, realiza no próximo fim semana, 5 e 6

demarço; o tradicional FestivalEsportivo. Esse ano a competição, que está
em sua 21a edição, reunirá 32 equipes das cidades de Corupá, Joinville, Ia
raguá do Sul, Rio Negrinho, São Bento do Sul, BarraVelha, Schroeder, Píên
(PR) e Lajeado (PR).As partidas acontecem das 9h às 17h, no sábado, e das
8h às 16h, no domingo. Mais informações no (47) 3376-0974.

PapeI.Ilria, embClÚJl}J!lUe f!ACriUJrUt
paraataauioe vart?jb

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
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Timesbrasileiros decepcionam
Fluminense perde fora de casa e se complica, Santos e Cruzeiro apenas empatam
DA REDAÇÃO

Os três clubes brasileiros
que atuaram na Copa
Libertadores na noite de
ontem frustraram seus

torcedores.

18 Esporte

R'I"'""("'1I1... -:,
.....u

Amaior
de todas foi a

do Fluminense, que
perdeu para o Améri

. ca, por lxO, com gol de
Márquez,

.

fora de casa. O atual

campeão brasileiro ainda não

conseguiu vencer na competi
ção e vê a sua situação se com

plicar a cada rodada. Assim, o

Tricolor das Laranjeiras está na

terceira colocação do Grupo 3
com dois pontos, quatro a me

nos queo América, vice-líder, e

cinco atrás do líder Argentinos
Juniors. O time carioca terá que
somar ao menos sete pontos nos
nove possíveis para se classificar,
sendo que fará somente mais um

• jogo no Rio de Janeiro.
O Santos voltou a tropeçar

ao ceder o empate ao Cerro Por

tefio, por lxl, nos acréscimos,
na Vila Belmiro, e segue sem

vencer na competição. Os dois

gols da partida foram marcados
em cobranças de pênalti, Elano
converteu para o Peixe. Com seu

segundo' empate, o Santos soma

dois pontos, na terceira coloca

ção do Grupo 5.. O líder é o Cerro,
com quatro. A segunda posição é
do Colo Colo, com três. O Depor
tivo Táchira apresenta apenas
um ponto, na lanterna.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 3 de março de 2011

Fluminense entrou em campo
com Rafael Moura isolado no

ataque e nada pôde fazer para
evitar a derrota

o Atlético-MG foi o grande
Sem repetir as atuações de destaque desta quarta-feira pe-

gala das duas primeiras rodadas ,I' los jogqs qe wolta da pri#ieiJ;a. "0

da Copa Libertadores da Améri- fase da Copa do Brasil. (:) time .

ca, o Cruzeiro parou no Deportes
mineiro confirmou a sua vaga

�����'���!op��r�':.o�:���: . :E,��=r;�7���
de de Ibagué, na Colômbia. Ape- tros clubes tradicionais também
sar do tropeço, o time brasileiro
segue na liderança isolada do

Grupo 7, com sete pontos. O co

lombiano ocupa a segunda colo
cação, com quatro. Estudiantes
ARG, com três, e Guaraní-PAR, !.

ainda se enfrentarão na rodada.

SE VENCER LEÓN DE HUÃNUCO, TRICOLOR GAÚCHO PODE ASSUMIR A LIDERANÇA

"
-

Foi um resultado
justo, mesmo
que a equipe do
Tolima tenha
perdido um

pênalti.
CUCA, TÉCNICO DO

CRUZEIRO

"

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL
.18 RODADA
RESULTADOS
JOGO DE VOLTA
ONTEM
Atlético-PR 3xl Rio Branco-AC
Ponte Preta x Baré-RR*

.

Botafogo (4)lxO(1) River Plate-SE
Atlético-GO lxO Brusque
Paulista 3xO São José-RS

Paysandu-PA 2x2 Penarol
Brasiliense-DF 2xO Águia de Marabá
Ipatinga-MG 3xO Rio Branco-ES
ABC 2xl Barras-PI
Atlético-MG 8xl1ape
Palmeiras 5xl Comercial-PI

Sport 2x2 Sampaio Correa-MA
HOJE
19h30 - Náutico x Trem

• COPA LIBERTADORES
• 38 RODADA
RESULTADOS
ONTEM
Santos lxl Cerro Portefío
América lxO Fluminense

Deportes Tolima OxO Cruzeiro
HOJE
20h15 - Grêmio x León de Huánuco
QUARTA-FEIRA (16/3)
19h30 - Jorge Wilstermann x

Internacional

*partida adiada

Grêmio busca segunda vitória C,OPA DO MUN 2014

Beira-Rio está ameaçado
O Grêmio tenta hoje se reen- zagueiro Paulão, também pode

contrar . com a vitória na Copa rá ficar fora como uma espécie
Libertadores. Depois do tropeço . de "punição" por ter faltado ao

diante do Junior Barranquilla na treino desta terça-feira. Renato
semana passada, por 2xl, o Tri- Gaúcho não confirmou a pre
color Gaúcho enfrenta o León sença do jogador na equipe que
de Huánuco, do Peru, às 20h15, jogará nesta quinta. Se o zaguei
no Olímpico. A equipe de Renato ro for vetado pelo treinador, a

Gaúcho precisa vencer em casa opção será Rafael Marques. Re
para disputar a liderança do Gru- nato Gaúcho pretende colocar
po 2 com o Junior, que enfrentará em campo o sistema 4-4-2, com
o Oriente Petrolero fora de casa. Borges e André Lima no ataque,

O Grêmio terá o desfalque do acompanhados por Douglas.
meia Lúcio, que ainda sente do- O León de Huánuco tem os

res no joelho e foi vetado pelo de- mesmos três pontos que o Grêmio,
partamento médico. Além dele, o já que também venceu o Orien-

te Petrolero. A direção do León, Pela primeira vez desde que o
.

inclusive, ofereceu um incentivo Beira-Rio foi escolhido para sediar
econômico aos jogadores e ao treí- jogos da Copa do Mundo de 2014,
nador para premiar uma possível diretores do Internacional admiti
vitória fora de casa. Porém os vísi- . ram que o estádio corre Q risco de
tantes jogam contra as estatísticas: ser descartado. O clube vem prote
todas os times peruanos que visi- lando a apresentação das garantias
taram o estádio Olímpico saíram exigidas pelaFifaOprojeto emcurso

derrotados na Libertadores. prevê uma reforma ao custo de R$
150 milhões a ser bancado pela ven
da do antigo estádio dos Eucaliptos e
pela comercialização antecipada de

instalações futuras. O clube consul-
,

tou dez bancos, mas nenhum quis
dar a garantia financeira. Diante da

incerteza da captação de receitas, a
diretoria inclinou-se por uma par
ceria com uma construtora. A sócia.

� assumiria a reforma e os custos de
um projeto maior, de R$ 250 mi

lhões, e também se comprometeria
a apresentar as garantias bancárias
à Fifa. Em troca, poderia explorar
instalações como camarotes, sho

pping center e garagem. O clube

permaneceria no futebol e na ad
ministrando o estádio. A decisão
do modelo a ser adotado caberá ao
Conselho Deliberativo, que votará a
proposta no dia para 14 de março.
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Idosaviravítima do
"Bilhete premiado"
Mulher de 61 anos foi enganada por casal de golpistas

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

Na tarde de ontem,
umajaraguaense de 61
anos foi vítima do golpe
do bilhete premiado.

A
moradora do bairroVila
Lenzi contou à Polícia
Militar que foi aborda
da por um casal na rua

Gumercindo da Silva, no centro

de Jaraguá do Sul. De acordo com
informações repassadas para a.

Polícia Militar, os golpistas esta

vam a bordo de um automóvel
Fiat Uno, cor bordô, e lhe ofere
ceram um falso bilhete premiado
no valor de R$ 100 mil, argumen
tando que não sabiam como fa
zer para receber o prêmio e que
por este motivo queriam vendê
lo por R$15 mil.

Avítima seguiu até uma agên
cia bancária, levada pelo casal, e
sacou R$ 16 mil da conta. Pouco

tempo depois, na rua Henrique
Piazera, ela foi forçada a sair do
veículo. Os golpistas levaram a

bolsa da vítima com os R$ 16 mil,
além de documentos e celular.

A mulher, que ficou bastante

abalada, não conseguiu anotar a

placa do veículo conduzido pelo

casal e retomou ao banco, onde
contou sobre o ocorrido a um fun

cionário, 'que comunicou o fato à
Polícia Militar. A vítima foi orien
tada pelos policiais a registrar bo
letim de ocorrência na delegacia.
A bolsa com os documentos foi
encontrada algum tempo depois
por uma Viatura da PM na SC-413,
entre Guaramirim e Massarandu

ba, próximo ao açougue Zimdars.
O major da PM, Gildo Mar

tins de Andrade Filho, orienta a

comunidade a desconfiar sem-

pre de propostas de dinheiro fá
cil. "Ninguém abriria mão de um
bilhete premiado. As pessoas de
vem entender que dinheiro não

dá em árvore", comentou. Ele
também aconselha que não se dê
dinheiro ou qualquer objeto de
valor a estranhos em situações
como essa. "Casos assim sempre
devem ser comunicados à Polícia
Militar pelo 190", ressaltou.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Segurança 19

Polícia Militar orienta como
identificar notas falsas

Prestar atenção a alguns deta
lhes pode evitar prejuízos com o

recebimento de notas falsas. De
acordo com o major da Polícia

Militar, Gilda de Andrade, anu
almente são registradas cerca

de 20 ocorrências deste tipo em

Iaragua do Sul e região. Segundo
ele, as notas normalmente mais
falsificadas são as de R$ 50 e R$
100, mas já foram encontradas
notas falsas de R$ 5 e R$ 10.

Recentemente, o estudante ja
raguaenseEmerson SantosAlves foi
urna das vítimas desse tipo de gol
pe, quando recebeu R$ 150 falsos.
"Eram três notas de R$ 50. Há urn

tempo atrás, urn colega meu tam

bém ficou no prejuízo por receber
dinheiro falso", contou.

De acordo comAndrade, uma
orientação para os comerciantes

é adquirir a chamada "caneta-

dedo-duro" que, ao ser aplica
da sobre uma nota falsificada,
fica na cor marrom escura, en

quanto que na nota verdadeira
ela fica incolor. "O comerciante
deve desconfiar de compras de

pequeno valor e pago com notas

altas, de grande valor, e de pesso
as que se aproveitam quando há

grande movimento no estabele
cimento e desejam pagar rápido
a pretexto de outros compromis
sos", observa.

Outras dicas também auxi
liam na identificação de dinheiro

falso, como por exemplo, sentir a
textura do papel, que deve ser em
alto relevo, e verificar se o papel
apresenta a marca d'água e a fita
de segurança. Também é impor
tante prestar atenção à coloração
da cédula, para ver se correspon
de à cor da nota original.

DIVULGAÇÃO

Atenção com alguns detalhes permite verificar se cédula é verdadeira

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

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

• LICITAÇÃO N°: 39/2011
• TIPO: M�NOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 03/03/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h

• DATA DAABERTURA: 25/03/2011 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

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:
• LICITAÇÃO N°: 38/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE. TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO' OBRA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DA MARGEM DO RIO NA ETA
CENTRAL I

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 03/03/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h f

• DATA DA ABERTURA: 24/03/201114:00 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 adicionas poderão ser

obtidos aíravés do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser

Diretor Presidente
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Cinto de"ségurança pode savar vidas.
Promoções validas até 03/03/2011 para veículos com pintura sólida. Frete Incluso. Novo Go11.0 Total Fie", 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.290,OO. Direção hidráulica, Pacote Trend e Módulo
Comfort por R$990,OO (pacote referênciaW42NV43+P09) válidos somente para compra de Novo Go11.0 e 1.6. Taxa de 0.99% amo somenie com entrada de 50% + parcelamento em até 24x, Novo Fax 1.0 Total Flex. 2 portas, ano modelo 10/11, c6d .

.

5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$31.100,00. Taxa de 0.99% amo somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. CEr para esta operação; 18,48% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cáícutos das prestações e nos CETs.

Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Linha VolKswagen 201012011. sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi. limiteda a 80.000 Km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de mánutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário VolKswagen
autorizado. Crédtío sujeito a aprovação. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 7012834. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br. Veículos em conformidade com o Proconve. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeito
GN,poAuJo Si�.e 400JI0,s,,�. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

COMPOS,tO EMAGflECfODR 6
Fórmula que assoCia Garcínia,

,

FaseôJarnina e Gitrus,
GARCjNIM SUpJ'i a fome, daMo a
sensação de sacieílade e diminuí a
y.ontade de comer doces,
FASEO�AMINA: Extraída do feijão
branco, a Baseol::tmina é uma
gltcoprotefna que seqüestra 40% do
carboidrato consumido, inibindo' assim a

ab.sorçãO dê uma parte dos carbolóratos
ingeridos na dieta: O resultado é a
redução dos nfvais de açúcares e as

calorias atribufdas a eles e uma

diminuição das r-eservas de gordUfâ. '

.

CITRUS,; ObtidO-da laranja amarga, agita
o ritmo do-seu organismo, acelera o

metabolismo, promovendo um maior

gasto de calorias a, conseqüentemente,
a queima de estoques de gordura.

PILULA ANTI�BARRJGA
Ideal para quem quer queimar a gordura
teimosa ao redor da cintura.
F'Dssui açío diurética, redutora de

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

assim diminuindo a fome, acelera o

metaboli�mo, auxilia na querna de.
gordura localizada principalmente no

abdõrnem, diminuindQ a cir,cunferência
da cintura.

INOICAÇÓES: '

- Queima gordura,
-,Brava os níyels de- energia.
". Aumenta, q metaboJismo.
• Promove Q emagrecimento
• "ratam�ntQ da retenção de Ugurd()s;,
• Energizante , Cardiotonico
- Reduz significativamente a

circunferên.cia abdomínaf
- Fortalece o Sistema.lmunalógioo.

cÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na

Queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante,
rico em ômega 3 e ômeua 6. Atua
bloqueando a ação da enzima LPL
(responsável pelo armazenamento de

gordura), obrigando assim O o.rganismo
a utilizar o estoque de gordura íá
existente como fonte de energia,
gerando a chamada lipólise (queima de
gordura).
BenefíciOS do Óleo de Cártamo:
-Inibidor' natural da LPL (enzima Upase
Lipoprotéica responsável pelo aumento
das células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo.
-Aiuda na diluição dos Lipídeos, redução
da Celulite e da Gordura Localizada.
-Dirnlnui as taxas de colesterol,
potencializa o sistema imunológico e

tem propriedades anti-inflamatórias.

CREME DE MASSAGEM
HIPERTERMICO
Com extrateis de OenteHa e GlokgQ; (lua
aumentam a 'circulªçãO. DiminuI',a
gordura IQQallZ,adã, e combate a catulífé1
dlmínulndo o aSRQcto de ('I3&.sca de
laranja". MêJ01Jl,lJlasão (I. FQfmulas Médicas

;J;>ermaf(:,lôgicas .. Fitoterápicos
�

SLlM COMPL!X
Melhorar Q aspecto da celulite, bem
çomo a firmeza e elasticidade da pele,

. além de ajudar na redução de medidas
em áreas de ma{or concentr�ção de
gordura, reduz clrcunterêncta de. çintura
e coxa.
Acelera a quebra de gordura nos

adipóc!tos, Estimula.a síntese de
çolágeno e elasnna. Contém
carotenóídes, que protegem a pele do
estresse oxidativo, e polissacarídeos
Que protegem contra a desidratação
cutânea.

A Farmácia Ekilíbrio Sempre atenta no

que tem de melhor para seu bem estar!

Faça ..oos uma visita e conheça
também nossos cremes de

.

massagem que ajudam no combate
à celulite e à gordura localizada!

COMPRANDO 2 FÓRMULAS PARA
EMAGRECER VOCÊ GANHA UM

CREME SLlM COMPLEXo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




