
Jaraguáno
compasso
do samba

,blush.

Mais de 20mil

pessoas prestigiaram
a programação de

Carnaval realizada no Parque
Municipal de Eventos, na noite

de sábado. O bloco "EmCima daHora" i1'
foi o grande vencedor da festa e garantiu o fI
título pela oitava vez. FundaçãoCultural já ,1$
planeja os detalhes para a festa de 2012. fi

Página 7 �r
"'

SAÚDE
Caramujos africanos
geram preocupação

Moradores temem proliferação dos moluscos
na rua Afonso Nicoluzzi, no Rau. Vigilância

Epidemiológica promete tomar providências
ainda esta semana. Página 11

SISTEMA VIÁRIO
Prefeitura desapro�ria
terrenos na 8R-280 '

TRÂNSITO
Três acidentes fatais
registrados na região

.

Colisões aconteceram em Jaraguá do
Sul, Guaramirim e Massaranduba. Em
todos os casos, vítimas estavam em

motocicletas. Página 19

Construção de viaduto perto do trevo que dá acesso a

Schroeder contará com parceria dos governos municipal,
estadual e federal. Somente com as indenizações dos

imóveis, devem ser gastos cerca de RS 6 milhões. Página 6

rEIASDRIB AFALTADETEMPO
t' Em homenagem ao Dia daMulher, O Correio do Povo reuniu histórias de cincomulheres que

encontraram no voluntariado uma forma de fazer a diferença na sociedade. Páginas 8 e 9

i
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Figura famosa no Japão, a história de
Hachiko é uma demonstração comovente e

triste da lealdade canina. Oitavo da sua ni

nhada, oAkita Inu Hachiko - "oitavo prínci
pe" - foi adotado pelo professor de agricul
tura da Universidade de Tókio Hidesaburo

Ueno, em 1924.

Durante seu período sob a guarde de
Uena, Hachiko esperava o dono todos os dias
na estação de trem de Shibuya, quando Uena
retomava do trabalho. Em maio de 1925, o
professor faleceu, vítima de um derrame ful

minante, eHachiko permaneceu a sua espera
na estação, como fazia todos os dias.

Embora a família de Ueno tenha doado o

cão após sua morte, Hachiko repetidas vezes
fugia de volta para a casa do professor, e to
dos os dias, esperavaUeno na estação, sem
pre no horário de desembarque do trem

que o professor usava. E assim foi durante
nove anos, até amorte de Hachiko, em oito
de março de 1935. Hoje, uma estátua do cão

adorna a estação de Shibuya, e sua história
virou um símbolo nacional de lealdade.

Nove anos de espera:
a história de Hachiko .

Carro-bomba mata
60 e fere 200 .

..

,

No anoitecer de oito demarço de 1985,
a detonação de um carro-bomba conten
do estimados 250 quilogramas de dinami
te em frente à casa do aiatoláMohammad
Hussein Fadlallah derruba dois prédios
de apartamentos e um cinema em Beiru

te, no Líbano, causando graves ferimentos
e a morte de várias pessoas que saíam de
umamesquita nas proximidades.

O alvo do atentado era o sacerdote,
que escapou da explosão por estar aten
dendo o culto em outra mesquita na re

gião. Dentre as vítimas, estavam vários

guarda-costas de Fadlallah e o terrorista

Iíhad Mugniyah, porém amaior parte dos
feridos emortos eram civis não relaciona
dos às motivações políticas do ataque.

O diretor da ClA,William Casey, assu
miu culpabilidade pelo atentado, efetu
ado por sauditas treinados pelo governo
americano. Porém, o presidente dos EUA,
Ronald Reagan, e o assessor de segurança
nacional, RobertMcFarlane, negaram que
a ação tenha sido comandada ou estimu
lada pelo governo americano.

O ex-guerrilheiro e político libanês
Elie Hobeika, líder das tropas falangis
tas da guerra civil libanesa, foi apontado
como o mandante do atentado. Hobeika,
um radical cristão maronita, era um dos
mais agressivos opositores de Fadlallah, e
já havia recorrido a ataques contra á po
pulação civil em 1977, na aldeia de Yarin,
quando ordenou a execução de cerca de
,80militantes palestinos, e em 1982, quan
do dirigiu pessoalmente o massacre de
Sabra e Shatila, quando tropas falangistas
invadiram campos de refugiados e,execu
tarammais de 800 civis;

"Império do mal"
Nos últimos anos da Guerra Fria,

o presidente americano Ronald Rea

gan, em discurso para "National Asso
ciation of Evangelicals", em Orlando,
Flórida, define a União Soviética como
"um império do mal", expressão em

blemática da política agressiva de Re-

. agan contra o comunismo soviético,
'·reduzindo o conflito à "bem e mal".

Em 1934, uma estátua em homenagem a lealdade de Hachiko foi erguida na

estação de Shibuya, e em 1948, uma nova estátua ocupou seu lugar

PELO MUNDO
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Demonstração do CD
Em uma coletiva de imprensana cida

de de Eindhoven, na Holanda, a Phillips
Consumer Electronics faz a primeira
demonstração do disco compacto para
áudio digital, o CD. Pouco depois no

mesmo ano, a empresa, em parceria
com a Sony, inicia o desenvolvimento
de uma versão comercialmente viável do
disco, com base na tecnologia Laser Disc.

Guia do Mochileiro
O primeiro episódio da rádio no

vela "O Guia.do Mochileírodas Galá
xias", de Douglas Adams, é transmi
tido pela BBC Radio 4. Satirizando
muito da ficção científica e da cultu
ra britânica, a série. foi adaptada por
Adams, ex-roteirista do grupo Monty
Python, para a televisão e a literatura,
com grande sucesso.

Visita da Fies

-

.

Na edição de 10 de março de

1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava a visita do presidente .

da Federação das Indústrias do .

.Estado de Santa Catarina ao

.munícípío, para negociações
com empresas e lideranças
sindicais dos setores de

metalurgia emecânica.

KÜRTOSKALÃCS
, oskaláês,ou bolo-e ; é n{ tia 'pnalda confeitaria húng�a, considerado
mo o confeitomais ati, 'i' " :;aaHungria. Brn;bóra�ejaoriginalmente daproyínciaRomena da
sílvânia, o bolo channné é'extremamente cQID.um naHungria, podendo serencontrado
padarias, confeita0 tévendecl,0res de rui, em carnavais e festas. A forma característica

,

i,. Qbbolo se deve ao niéto
."

.\' e confecção �uma; fina camada demassa, polvilhada de açúcar,,

.canela e amêndoas, assaàci:éhI fogo aberto com a ajuda deum cilindro, o bolo não apenas
':',.mantém a sua forma, mas 6'qç�car em suasuperfícíe fica caramelizado pelo calor. Kfutoskalács
,,'também é o "bolo de casamento" padrão daHungría, e é um dos "tesouros culturais" do país.;1 '. "

'

� ijI.' _,',
.

Roubo do presidente
Em oito demarço de 2010, o governo do Chipre
encontrou o corpo do presidente Tassos Papadopoulos
emum pequeno cemitério próximo a capital. Falecido
em dezembro de 2008, o corpo do presidente havia
desaparecido no aniversário de suamorte

PIERO RAGAZZI
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Ajude-nos a buscar
excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 210619360u

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.
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dente, voltaram a pedir duplicação. A so

licitação passou a ser uma das bandeiras
das associações comerciais de Chapecó
e de São Miguel do Oeste .

O Dnit (Departamento Nacional de In
fraestrutura de Transportes) afirma que o

governo está realizando um levantamento
dos pontos críticos das rodovias de todo o

Estado, baseado na análise dos acidentes

que ocorreram nos últimos dez anos. A

expectativa é de que o mapeamento seja
concluído em abril, mas, como se sabe, ti
rar ações do papel para torná-las realidade
infelizmente é algo que costuma demorar
para acontecer no Brasil.

É preciso que o Dnit tome providências
urgentes em relação à situação da BR-282,
melhorando a infraestrutura e a fiscalização.
Lamentavelmente, não é isso que se vê em

outras rodovias - como é o caso da BR-280,
em que a duplicação é reivindicada hámais
de 15 anos. Mas não podemos deixar de
cobrar que o governo cumpra de fato suas

obrigações e garanta aos cidadãos a segu
rança que eles precisam emerecem.

.......acidente que matou 27 pessoas na

R-282 em Descanso (Oeste do Esta

do), namadrugada do último sábado,
......narece ter sido uma repetição da tra

gédia ocorrida em 2007. A nove quilômetros
do trecho, outras 27 pessoas morreram em

dois acidentes consecutivos.
.

Embora as colisões tenham sido uma

fatalidade, a PRF (Polícia Rodoviária Fede
ral) afirmaque apresença demais policiais
poderia inibir o excesso de velocidade,
uma das principais causas de ocorrên
cias de trânsito em todo o país. Hoje, são
apenas 29 policiais para fiscalizar os 315

quilômetros de rodovias naquela região.
De acordo com a PRF, seria necessário o

dobro do efetivo para realizar uma fiscali

zação mais adequada. A corporação tam
bém afirma que a rodovia tem um traçado
antigo que necessita de contorno e vias la

terais, alteração que poderia ajudar a evi
tar colisões dessa gravidade.

Lideranças do Oeste catarinense, que
já havi�m reivindicado melhorias na

rodovia quando ocorreu o primeiro aci-

DOLEn-OR

A alma da mulher

Dega
mais um Dia da Mulher e com

le as homenagens típicas da época.
O comércio se agita, maridos, filhos,
amigos e quem mais se possa ima

ginar, correm atrás de presentes querendo
agradar a(s) mulher(es) de sua vida.

Muitas vezes para compensar aquela dis
cussão desnecessária, aquela atitude errada
e que causou remorso, ou, pelo motivo que

sempre deveria ser, simplesmente, por amor.
Mas o que seria do mundo sem as mu

lheres e, principalmente, dos homens se

elas não existissem. Elas que respondem por
51% da população com ensino superior e

representam: 37,9% dos médicos; 35,9% dos

advogados, juízes e promotores; 53,5% dos

arquitetos...
Elas que foram recriminadas, inferio

rizadas, mas hoje são pai e mãe, dona de

casa, esposa e chefe de família.Verdadeiras

guerreiras em sua dupla ou até tripla jorna
da de trabalho.

Nascemos graças a elas, crescemos e bus
camos o sucesso profissional e afetivo junto
com elas. Seja para ver a alegria e orgulho
estampados nos olhos de nossas mães, seja
para conquistar amulher que amamos, todo
ato e dedicação do homem, via de regra, tem
uma inspiração feminina por trás.

Dias atrás, li um textomuito verdadeiro
no que descreve ser a mulher, o qual infe-

lizmente não poderei referenciar o autor

por este ser desconhecido. Ele dizia: "Nada
mais contraditório do que ser mulher...
Mulher que pensa com o coração, age pela
emoção e vence pelo amor... Que vive mi
lhões de emoções num só dia e transmite

cada uma delas, num único olhar. Que
cobra de si a perfeição e vive arrumando

desculpas para os erros daqueles a quem
ama. Que hospeda no ventre outras almas,
dá a luz e depois fica cega diante da beleza
dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina a

voar, mas não quer ver partir os pássaros,
mesmo sabendo que eles não lhe perten
cem. Que se enfeita toda e perfuma o leito,
ainda que seu amor nem percebamais tais
detalhes... Que, como uma feiticeira, trans
forma em luz e sorriso as dores que sente

na alma, só para ninguém notar. E ainda
tem que ser forte, para dar os ombros para
quem neles precise chorar...".

Parabéns a todas as mães, esposas, na-
moradas, professoras, médicas... Enfim, a
todas as mulheres que fizeram e fazem di

ferença em nossas vidas. Que sejam sem

pre felizes.
E também seja feliz o homemque souber

entendera alma damulher...

EM SUAH()1;UiõEH,
�J� N&o DEixei íOALHA.
��HACA Mo c.Hio,
A2AIX&1 A.�MPA to \fP.5O
N$oARRorel 'AME�!
nu. MAIS UM PEP'Do

QUEATe�DOI

REP'TA ISSO
�OSOUTROS
DIAS :DO

Â�!!!

EderleyMarlon Fuli/c, diretorde Pesquisa,
Extensão eMovimentos Sociais do

Diretório CentraldosEstudantes - Unerj/PUC-PR

PONTO DE VISTA

SÁBADOQUARTA_.FEIRA QUINTA-FEIRA
DurvalMarcatto,

,pres;de,,���aAcijs, I prólogo começa com a seguinte frase:
"A ínstituíção de uma classe do ócio é
encontradaem seumelhor desenvol
vimento nos estágios mais elevados
da cultura bárbara". Tal conjectura

. estava baseada nas atividades eco

nômicas exibidas pela sociedade
norteamericana opulenta da época.
Os ricos estavain convencidos que
eram diferentes dos demais. As ri

quezas que ostentavam, não eram

simplesmente um "acidente da
existência, e sim um reflexo de sua

superioridade biológica". A classe a

qual pertenciam estavam livres de
atividades servis. "Enquanto outras

formas de vida inferiores trabalha

vam' eles viviam sem esforço, nada
fazendo". Nesse caso, o ócio era sua

definição qualitativa, que deveria ser

exposto como forma de poder e su

perioridade. Não apenas como um

fator de diferenciação, senão que esta
qualidade devia ser demonstrada
através "da viva e infatigável capaci-

. dade de pagar". Veblen explicavama-

gistraImente este comportamento na

análise dos setores mais privilegiados
da sociedade: "Todo sentido de gastar
dinheiro estava em impressionar os
outros" - e acrescentava -

"

Desper
tar a inveja dos vizinhos só aumenta
a sensação de importância que se

tinha". A classe ociosa não gastava
dinheiro de forma ostentatória em

coisas úteis - isso era para ·os que
precisavam de dinheiro, não para os
que estavam acima dele. O estudo
da relação íntima entre um mode
lo econômico e o comportamento
social dos seus executores, possi
bilita enquadrar as,manifestações
ideológicas destes na manutenção
e perpetuação do sistema. O filóso
fo e matemático Paul Strathern faz
uma análise divertida do livro de

Veblen, ao dizer que este escrevera

o equivalente socioeconômico de liA

roupa nova do imperador" de Chris
tian Andersen. "Descobrira-se que �"
os ricos não vestiam nada senão seus �

próprios delírios de grandeza".

A teoria da classe ociosa .

Na
virada do século 20, os

Estados Unidos estavam

prestes a se tomar a maior
economia do mundo. Pos

suindo um mercado tão importante
como o britânico, mas represado nas

suas forças produtivas, bastou apenas
um espetacular avanço tecnológico
para que os custos de produção se

tomassem cada vez mais baratos e,

com isso, houvesse o repentino sur

gimento das "Câmaras de Comércio",
instituições destinadas a irúluenciar
os preços domercado. O interesse não
revelado destas organizações era esta
belecer acordos entre as empresas, de
modo a limitar a produção e manter

níveis de preço, obtendo assim lucros
exorbitantes a custa dos conswnido
res. Apesar da declaração de ilegali
dade por meio de leis antitrustes, as
maiores companhias nortearnerica-

nas começaram avender por preços
inferiores aos dos seus concorrentes

menores para depois, num golpe de

misericórdia, assumir o controle. Os

grandes conglomerados que surgiram
destas operações, geravam lucros tão
formidáveis que podiam exercer um

controle absoluto do mercado sem

interferências. Uma riqueza ilimi
tada começava a surgir nos Estados
Unidos, criando gigantes econômi
cos que modelavam as bases para o

domínio do mundo através de uma
elite social diminuta e astuta. O di
nheiro nas mãos ·desses indivíduos
não podia parar. O século 20 surgia
sob o comando de uma nova €lasse
de empreendedores predadores, que
assumira o controle da sociedade,
que desafiava o próprio governo e se

reproduzia sem dificuldades na "terra
dos livres".

Thorstein Veblen, um filósofo
norteamericano de origem norue

guês, que ocupava um cargo docente
naUniversidade de Chicago, em 1892
- conhecido por seus colegas como

uma pessoa excêntrica e. sarcástica
- foi, curiosamente, um dos maiores
críticos da economia liberal que vigo
rava na época. Ele concluiu que os

modelos matemáticos que se base
avam no comportamento racional,
propostos pelos teóricos neoclás

sicos, tinham pouco a ver com os

processos econômicos que molda
vam a sociedade. As influências das

forças históricas e psicológicas eram

muito mais importantes na confor

mação da sociedade capitalista do

que apenas o comportamento ma

xirnizador e egoísta. Tal pensamento
foi condensado no livro "A teoria da
classe ociosa", publicado em 1899. O
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Para as modernas, para as práticas, para as conservadoras, para as

tranquilas. Asmais agitadas, as que vibram com o nascer do solou

que preferem o clima da noite, par? as mães, as filhas, as donas de

casa, as religiosas, as sonhadoras....

Pará as mulheres que conquistam o seu espaço a cada dia, dando

a ele um esblq,úQíco.e especiel obrígaao"pela inspiração.
, '" �" "

\

\

Inspirados em você

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 8 de março de 2011 Política 5

Preparando os discursos-
o requerimento para realização
de uma audiência pública para
debatero aumento no número de
vereadoresfoi aprovado por nove
votos contra uma abstenção, de
AdemarWinter (PSDB).Mas sea
segunda votação de emendaàLei
Orgânicafosse hoje, dificilmente
o placarde 8 a 3 se repetiria.Iosé
deÁvila (DEM)foi um dos quejá
declarou termudado de ideia. O
'vereadordiscutiu a decisão inclusive
com a prefeita CecíliaKonell,
que, nos bastidores, convenceu o

vereadorque omomento não é

oportuno paramudança. Francisco
Alves (PT) também está propenso
a cederao apelo popular. Todavia,
os que estão realmente convencidos
de quea cidade seriamais bem

representada com 19 vereadores

preparfllm seus discursos de defesa.
O quepromete tornara audiência

pública um interessante exercício
de democracia como há tempos
não se via na cidade.Justino da Luz
(PT) porenquanto tem sido um dos
maisfirmesem defenderoaumento,

WllllnnOUmllUllIIlll/llmllllHil/lUlllllllllOH/lldIIllOiJllDl/lHill/llllJ/llllmmmmIllDmIIIHIIIIII/I/llill/lU/I/lIIDII/IIIUJlI/III/1I_IHUlmilHllilHIHIIIHII/l1UIlm/ll/O/lOnnOmllU/l!lflllllIDllUlllOH/lOHlDlUll/lHlll/l/lHllmlUllllOnlnn

suajustificativa éde que com 11

cadeiras oLegislativo se tornamais
propensoa brindarcandidaturas
degrandes cifras.Mas não é isso
que as urnasapontaram em 2008

com pelo menos três representantes
deassociações demoradores, o
próprioJustino, o colega departido
FranciscoAlves e o presidente da
Casa,JaimeNegherbon. Vão terque
prepararargumentosmais sólidos
do que esse se quiserem convencera

população da necessidadede criar
oito novas vagas.

PIERO RAGAZZI
BI/IIYI/U/lnHlmHIOIIIHlnnl/lIOOIll/lInOmllfllIYllJ/lmllmJIOI/Dm1

unido de uma pasta repleta de do-
f'. '

curnentos e reportagens, o ex-secre-

tário de Cultura, Ronaldo Raulino,
esteve ontem na redação e mostrou

cópia do empenho feito em nOJ)1:e,da'Fábric� de
Shaw. O documento foi assinado pelo presidente
da Fundação Cultural, Jorge de Souza e não por
Raulino como afirmou o secretário de Adminis ..

tração, Ivo Konêll, em entrevista publtcada no

Ultimo sábãdó: Raulíno entrou com processo per
danos morais contra Ivo Konell e a prefeita e diz

esperar por manifestação do Ministério Público.

f.\firma não ªcreditar que a;Iguém daPrefeitura te
nhà participado dos desvios de recufsos e culpa
exclusivamente a Fábrica de Shows pelo prejuízo
de R$ 450mil da Schützenfest de 2009.

História
Aprimeira deputada a ocupar uma cadeira naAssembleia Legislativa
catarinense, eleita em 1934 pelo Partido liberal, quebrou dois paradigmas de
uma só vez: eramulher e negra.AprofessoraAntonieta de Barros conquistou
35.484 votos, mas teve sua carreira interrompida com a instituição do Estado
Novo.Voltou na Legislatura de 1947 a 1951 pelo PSD e morreu em 1953.

Depois dela veio IngeborgColin Barbosa lima (PIB), de 1959 a 1963. Então

se passaram 25 anos para eleição da terceira deputadamulher, a camponesa
LuciChoinaki (PT), eleita para a 11a Legislatura, de 1987 a 1991.

Arnunanclo O ninho
O PSDB de Iaraguá realiza eleição do Diretório Municipal no próximo
dia 13 de março. A partir daí os tucanos devem definir também os

rumos para próxima eleição. O que todo mundo quer saber é se eles

ficam ou desembarcam do governo.

Revelação
Essa semana deve ter fim o

mistério da SDR (Secretaria de

Desenvolvimento Regional) de
Jaraguá do Sul.Mais queum

nome, o anúncio vai revelar
como anda o prestígio da
famíliaKonell com o governador
Raimundo Colombo. liaTironi
é o indicado pelo senador
Paulo Bauer (PSDB) e vetado
publicamente pelos democratas
da cidade. Quem ganha essa
briga? Pela demora na escolha,
a aposta é que Lia tenha que
deixar a cadeira.

,

Academia
Corpo & Mente

11 anos com vocêt Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro· Jaroguó do sul/se

Palco político
Para Ronaldo Raulino, a Câmara deVereadores prestou um
desserviço à população no episódio da Schützenfest. Ele acredita
que a intenção de alguns parlamentares era prejudicá-lo em função
da sua atuação como opositor ao governo deMoacir Bertoldi. "Eles

quiserammematar politicamente, mas não conseguiram provar
nada depois de tanto barulho. Essa é de longe a pior Câmara que
Jaraguá do Sul já teve", atacouRaulino que se prepara para voltar à
cena política nas eleições de 2012 e diz querer distância da família
Konell depois de 20 anos de parceria.

�AuIa
Depois de comandar o Carnaval
em Iaraguá, em que o desfile bateu
recorde de público com apresença
de 15mil pessoas, o presidente
da Fundação Cultural, Jorge de
Souza, foi curtir a festa carioca na
companhia de familiares. Quer
trazermais novidades para a

próxima edição do evento.

Impasse
A Câmara de Massaranduba recebeu projeto do Executivo pedindo
autorização para suplementação de R$ 500 mil que seriam
destinados às obras no hospital da cidade, inaugurado em 2008

e ainda fechado. O vereador Piero Gustavo Berri pediu vistas por
entender que a Prefeitura primeiro tem que receber a liberação dos

órgãos competentes e depois explicar ao Legislativo os custos do

projeto para só então receber o aval de investimento.

Viagem
GelsonMerísio (DEM), presidente daAssembleia Legislativa, viaja
amanhã para a China e depois vai ao Japão, retorna somente no dia 20.
Ele participa de encontros com empresários do setor de importação
de soja, entre eles os que anunciaram a investimentos no Porto de São
Francisco do Sul. Os deputados KennedyNunes (PP) e Jailson Lima (PT)
também fazem parte da comitiva. Neste período, o deputado Moacir
Sopelsa (PMDB) assume a presidência da Casa.

Prdi:�J'" iiT)iSOt0
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Credttáidade

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�fL!�i
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AObra,
de acordo com o secretário

de Planejamento Urbano, Aristi
des Panstein, deve sair do papel
em breve, e com algumas alte

rações solicitadas pela própria Prefeitura,
que também ficou responsável pela desa

propriação dos terrenos na localidade. Já
a elaboração do projeto foi realizada pelo
Deinfra (Departamento Estadual de Infra

estrutura) e a execução dos trabalhos será
feita pelo Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), por tratar
se de uma rodovia federal.

O elevado terá início próximo à entrada
da escola estadualAlvino Tribes e termina-
rá no Centenário, na rua que dá acesso à

Apae. Somente com as indenizações dos
imóveis que precisam ser liberados para as

obras aPrefeitura deve gastar R$ 6milhões.
"São pelo menos 34 propriedades nos dois
lados da rodovia. Isso já está sendo defini- f'

do e muitos até já foram desapropriados",
explica Panstein.

Ainda de acordo com o secretário, a

Prefeitura solicitou ao Deinfra que se fa

çam alterações no projeto inicial, já pen
sando em uma necessidade futura de du

plicação das estradas na localidade, devido
ao fluxo cada vez mais intenso de veículos
na região, que dá acesso à BR-IOl, e aos

municípios de Schroeder e Guaramirim.
As principais mudanças giram em torno

dasmedidas das pistas, que devem ser am

pliadas. "Já estamos pensando lá na frente,
em urna necessidade futura de duplicação.
Para que sejam feitas as mudanças, a Pre
feitura vai arcar com os gastos na alteração
do projeto, pelo Deinfra", explica.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 8 de março de 2011

"
Já estamos

pensando lá na

frente, em uma

necessidade futura
de duplicação.

incêndios está em fase adiantada,
e os hidrantes já estão sendo ins
talados. Além disso, faremos uma
pintura geral, para deixar pronto e

adequado para as festas do meio
do ano", explica Konell. A intenção
é que o parque seja utilizado para a
festa de aniversário dos 135 anos da

cidade, no dia 25 de julho.
A última reforma que, segundo

Ivo Konell, aconteceu em 2009, não
incluiu os principais problemas
dos pavilhões - foi feita apenas no

pátio e em locais específicos, como
o piso do Pavilhão A. O fim das

obras, que tem um prazo de 60 dias
e cujo orçamento total será defi
nido até o final da semana, marca

também o início de um novo regu
lamento, que não deve contar com

regrasmuito diferentes do anterior.
liA taxa de utilização não deve mu
dar. Haverámudanças como o fato
de que a realização de eventos par
ticulares cobrando ingressos será

proibida. E esse uso que queremos
disciplinar", explica o secretário.

JUUS"fIDES PANSU;I'N

"
PIERO RAGAZZI

Secretário de Planejamento mostra local que receberá elevado. Prefeitura deve gastar RS 6 milhões somente com indenizações

Parque de Eventos: fechado para reforma . j

Obras no Pavilhão começaram pela instalação
de hidrantes e medidas de segurança

1I1J1111.UIIIJI
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Cons ção de viaduto
na BR-280 facilita fluxo
Obra terá parceria entre os governos municipal, estadual e federal
JARAGUÁ DO SUL

A construção de um viaduto
nas proximidades do trevo que
dá acesso ao município
de Schroeder, na 8R-280,
deve facilitar o tráfego de
veículos no trecho.

..

"

MORADORES DEFENDEM
NECESSIDADE DA OBRA

"",-.

.t

Para o presidente da Associação dos
Moradores do bairro Vieiras, Jair Mussina
to, a obra é uma necessidade. "O tráfego vai
fluir melhor e isso vai ajudar a evitar aci
dentes. Isso aqui em horários de pico é um

caos, grandes congestionamentos ocor

rem. O viaduto será umamudança radical
no trânsito da nossa região", afirma.

• Debora Volpi
deborai@ocorreiodopovo.com.br

.-

Pelomenos até o início demaio,
quem planejava reservar o Parque
Municipal de Eventos precisa co

meçar a pesquisar outros lugares.
É que o local foi fechado neste final
de semana para uma série de re

formas em todos os Pavilhões que
fazem parte do complexo.

Segundo o secretário da Ad

ministração, Ivo Konell, as prin
cipais mudanças são a instalação
de ar-condicionado no Pavilhão

A, a instalação de uma cozinha
industrial, a recuperação dos te

lhados - atualmente, todos eles
tem pontos de infiltração - e a

conclusão dos sistemas elétrico e

hidráulico, que começaram a ser

adaptados para a Schutzenfest e
não foram concluídos por falta de

tempo. Além disso, as mudanças
incluem obras em questão de se

gurança, como a implantação de
mais de 15 hidrantes e para-raios,
sem contar novas placas de sinali
zação e luzes de emergência.

(IA questão de prevenção de
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"OmelhorCarnaval que
[araguá do Sul já teve"
Segundo aPrefeitura, mais de 20mil prestigiaram festa no Parque de Eventos
Os carnavalescos não

precisaram sair de Jaraguá
para curtir-e aorecíar a
cultura do Carnaval. Os
moradores caíram na folia -

no sábado, no evento que -

começou às 16h e foi até de

madrugada e reuniu mais
de 20 mil pessoas.

"

IJe
acordo com o presidente da

Fundação Cultural, Jorge da
Silva Souza, somente no mo

mento do desfile das quatro
- escolas de samba da cidade, mais de
15mil pessoas estiveram presentes. "O

povo está falando e eu confirmo: esse
foi o melhor Carnaval que Jaraguá do
Sul já teve. O melhor no público, _

na

alegria, nas fantasias, organização, em
tudo", afirmou orgulhoso.

A grande vencedora da festa foi a
escola Em Cima da Hora, que levou
o título pela oitava vez. O grupo usou

como tema do samba-enredo o Dia da
Mulher. A escola levou R$ 10 mil pelo
primeiro lugar. A Império da Fenix fi
cou com o segundo lugar e R$ 5 mil
reais. Em terceiro aVerde e Rosa e em

quarto a Despertar do Amanhã, cada
uma levou R$ 2.500.

Cada bloco teve até 45 minutos para
mostrar seu enredo. Nos intervalos entre
cada desfile, o público conferiu apresen
tações dos grupos jaraguaenses de dan
ça Mandala e Detonaxé. Os concorren
tes foram julgados por uma comissão de
cinco especialistas vindos de São José e

Florianópolis. "Essa foi uma evolução
muito importante para esse ano. Nós ti
vemos um grupo de jurados de fora e es

pecialistas do assunto, o que deumaior
credibilidade ao desfile", explica Jorge.

Os homenageados deste ano fo
ram o seu Peri, um dos principais in
centivadores do Carnaval de Iaraguá
do Sul, e dona Nina, que tem 80 anos

e integra o bloco Em Cima da Hora.

Ela é amais idosa a desfilar na passa
rela jaraguaense.

A programação de Carnaval con
tau com várias apresentações no par
que de Eventos e começou cedo. Com
atividades para todas as faixas etárias,
a programação também envolveu o

Baile Infantil e o Baile da Terceira Ida
de. Após o desfile aconteceu o show da
Lino's Band, de Blumenau.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

"
Tivemos um grupo
de jurados de fora
e especialistas no
assunto, o que deu
maior credibilidade

ao desfile.
JORGE SOUZA, PIiIESIOENTIE [)!11

FUNDAÇÃO CUlrURAL

FOTOS PIERO RAGAZZI

Novidades para 2012
o sucesso do Carnaval de 20n já leva a

Fundação Cultural a pensar nos detalhes

para o próximo ano. De acordo com Jorge,
daqui cerca de 40 dias haverá a primeira reu
nião do evento de 2012. A festa de Carnaval
deve continuar acontecendo no Parque de
Eventos. "Ficou muito melhor nesse local,

pois é mais seguro e as famílias puderam
aderir. Não é umCarnaval de rua, mas é num
local apropriado", explicou.

O presidente adiantou que alguns que
sitos serão mudados. "Pretendemos colocar
mais arquibancadas e pelomenos dois telões
para o público assistir melhor os desfiles".
Além disso, dois novos blocos já mostraram
interesse em participar da festa. Somando
aos atuais, a cidade passaria a ter seis grupos
carnavalescos.
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HOMENAGEM

Sermulher é fazer a diferença!
Além de mães e trabalhadoras, elas encontram tempo e dedicação para o voluntariado
JARAGuÁ DO SUL

Mães, trabalhadoras,
donas-de-casa e

ainda voluntárias.

onhecidas pela capacidade
de desempenhar diversas

funções ao mesmo tempo,
..._as mulheres dão exemplo
quando o assunto é fazer a dife-

rença em prol da comunidade.
Engajadas, dedicadas e sen

síveis às causas sociais, elas não
medem esforços quando resol
vem ajudar. Em homenagem
ao Dia da Mulher, o 'Correio do
Povo resolveu contar histórias
de mulheres que encontraram

no voluntariado uma forma de
transformar a sociedade em .que
vivem, e ainda encontrar satisfa
ção pessoal. Acompanhe. '

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

r
/ Em defesa da saúde feminina

.Um sorriso, um abraço, um
elogio. Muitas vezes isso é tudo

.

que umamulher precisa ao saber"
que terá de combater um câncer
de mama. A doença que muitas

.

vezes resulta na retirada de um

dos seios abala a autoestima
das pacientes. São histórias de

forçà e superação com as quais
a presidente da Rede Feminina
de Combate ao Câncer, Rozanda
Balestrin, convive diariamente.

O trabalho voluntário na rede

começou como uma ocupação.
.

,

"Eu tinha uma rotina muito agi
tada,

, viajáva muito. .Depois de

I

me aposentar, fiquei CÇ>m medo 'Não tem dinheiro que pague esse

de parar, Uma amiga minha me reconhecimento", declara.
convidou, eu vim para cá e gos-.. Ela conta que diariamente
tei. Sou de abraçar as coisas, não

'.

frequenta a entidade e ajuda ain
sei ficar parada, e estou aqui até .da na organização dos eventos:

hoje", comenta. No próximo dia 24, deve assumir
O trabalho além de ocupar as um desafio ainda maior: ocupa

horas livres da semana, traz sa- rá o cargo de vice-presidente es

tísfação pessoal para Rozanda. tadual das Redes Femininas de
"É gratificante. Quando elas che- Combate ao Câncer. liA mulher

. gam aqui, buscam conforto e au- 'não �spera as coisas acontece
toestiina. A gente acolhe, dá ca- rem, vai à luta. Tenho os filhos, a
rinho, se coloca no lugar delas e casa e o marido, mas mesmo as

dá força. É uma coisa muito boa, sim, arranjo tempo para o volun

porque onde elas me encontram tariado, que é um trabalho que
elas me abraçam e me beijam. eu acredito e me realizo",'conclui.

"
. É gratificante .

. Quando elas
chegam aqui,

buscam conforto
eautoestima. A
gente acolhe, dá
carinho, se coloca
no lugar delas e

.

dá força.
ROZANDA BALESTRIN,
PRESIDENTE DA REDE

FEMININA DE COMBATE
AO CÂNCER

"
Rozanda encontrou
realização pessoal
ajudando mulheres
vítimas de câncer
de mama

,.'

..;, '. -,. � '"", '11< >II!- #
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Mulheres em: Foco
Um evento com muito conteúdo, assim como as mulheres.

14 de março .. 9 'àS 11 horas. Em frente à fundaç,ão Culturaf '(Anti'ga Estaçâo Ferroviária) •

.A.POIÔt . " ..
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PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL
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Elas são gente "do bem"
Conheça algumas mulheres que são exemplo de coragem e superação

/

JARAGUÁ DO SUL

Quem conheceu uma

corporação de bombeiros
há 15 anos e, depois de
muito tempo, volta ao

interior de um prédio
como este, percebe a

diferença: o clima parece
muito mais leve.

EcluindO
outros fatores que

possam ter influenciado
nessa mudança, um motivo
ertamente contribuiu para

a transformação - as mulheres que,
eventualmente, são encontradas na
cozinha, nas salas mais calmas do
administrativo e atémesmo na fun

ção de socorrista.
Apesar de a corporação exis

tir desde 1966, foi apenas nos

últimos dez anos que elas se tor

naram presentes, pelo menos no

que diz respeito aos Bombeiros
Voluntários de Iaraguá do Sul.
Antes mesmo de 2000, quando as

primeiras mulheres foram admi
tidas no treinamento, elas já ten
tavam conseguir um espaço nas

aulas ministradas por instrutores
dos próprios bombeiros - mas

houve muitas discussões antes

Luciana foi uma das primeiras bombeiras da cidade e

hoje atua no setor administrativo da corporação

que essa barreira fosse quebrada.
HNo início, lembro que hou

ve uma relutância nos escalões
mais altos por alguns motivos
- um deles era por preocupação

com as próprias mulheres, que
estariam em um ambiente to

talmente masculino até então

e há sempre a chance de serem

vulgarizadas", explica Luciana

Possamai, que integrou a primei
ra turma composta também por
moças e hoje trabalha no setor

administrativo da Corporação.
No começo, o curso de capaci

tação tinha duração de seis meses,
com aulas todos os sábados. De

pois, passaram a ser cerca de três
aulas semanais por um período
de até oito meses. Em 2005, com
um convênio com o Senac, a carga
horária passou a ser de 300 horas

e, até cinco anos depois, as aulas
eramministradas na própria sede.

Agora, homens e mulheres têm
aula no próprio Senac - o prédio
dos BombeirosVoluntários passou
a ser apenas o local de estágio dos
alunos. Na sétima turma após o

convênio, que deve se formar em

outubro, são 14 meninas entre 42

alunos - mas Luciana conta que já
existiram grupos em que as mu

lheres eram amaioria.

"Hoje, isso de 'minorias' não
existe mais. Sempre houve um

preconceito, claro, e no início
havia até uma espécie de sistema
de cotas, percentual de mulheres
no grupo. A diretoria sempre teve
um cuidado, mas hoje já é algo
normal", garante Luciana.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

. O gosto pelo trabalho
Na última semana, Teresínha Do

mingues Vieira comemorou sete anos

de sua parceria com os Bombeiros Vo
luntários de Jaraguá do Sul. Primeiro,
ela chegou como voluntária - alguns
meses depois, no entanto, foi efetivada,
e hoje fica na corporação entre as 8h e

17h, "cuídando" dos outros funcioná

rios e voluntários com o cuidadoso tra
balho na cozinha.

Ela conta que, na época em que o em

prego ainda era novo para ela, quase não
haviam mulheres na corporação. Eram
apenas três, contando caril Luciana'Pos
samai - e uma delas logo deixou o em

prego. 'Agora, o pessoal está mais acostu
mado a vermulheres por aqui, elas foram
chegando aospoucos', relembra. Teresi
nha não esconde a alegriapor fazer parte
do grupo, diz que gosta tanto do que faz
quanto dos colegas.

.

Se ela, em algummomento, pretende
sair dos Bombeiros Voluntários? Nada
disso. "Só quando eume aposentar".. < Te,�esioha enfrentou o preconceito e completou sete anos de trabalho na corporação

Especial 9
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Sirley está à frente de entidade
que protege animais abandonados

e vítimas de maus-tratos

Uma apaixonada
pelos animais
Sirley Teresinha Rank é profis

sional dedicada, mãe presente e

apreciadora de passeios em família,
livros e filmes.Mas desde 2007, além
das atividades que desempenha na
empresa onde atua e em casa jun
to aos filhos e marido, ela encontra
tempo e dedicação para um traba
lho que não lhe rende remunera

ção financeira alguma. Desde que
conheceu o trabalho realizado

pela Ajapra (Associação Jaragua
enseProtetora dosAnimais), Sirley
não conseguiu mais se afastar da
entidade. Começou ajudando nos

trabalhos de conscientização e um

ano depois, assumiu a presidência
da Ong, cargo que exerce até os

dias de hoje. "Urna amigame con
vidou para ajudar na elaboração
de um teatro que a gente apresen
tou nas escolas. Mais demil crian

ças assistiram e ali eume encantei

pelo trabalho. Passei a olhar a cau
sa animal de outra forma, adotei
um cachorrinho abandonado e

toda aminha família passou a gos
tar deste universo", relembra.

Hoje, ela atua diretamente na

administração da Ong, participa
de reuniões mensais, e eventos

que muitas vezes lhe consomem

o fim de semana por completo.
Mas se diz realizada e feliz em po
der ajudar. "A pessoa tem que ter

foco, se identificar com a causa e

não esperar nada em troca. Eu por
exemplo) me sinto recompensada
cada vez em que um cachorrinho
é adotado, e eu sei que contribuí

para aquilo", resume.

"
A pessoa tem que ter foco,
se identificar com a causa e

não esperar nada em troca.
Eu por exemplo,me sinto
recompensada cada vez em

que um cachorrinho é adotado.
SIRlEYTERESINHA RANK,
PRESIDENTE DA AJA,PRA

"
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Elijane Jung

Linda Eva!
�... ue todas as mulheres

acordem hoje ao som em

briagante de uma música
"'a.I".latina. Deliciem-se com

\:'
.:m

�;H
;ç_.
•

�:
�
�. corpo de mulher. Deliciem-se

.�' . vestindo. uma roupa para o dia.
Saiam à rua, sorrindo com os

.olhos. Sintam o sol aquecendo a

pele, reluzindo a beleza do rosto.

Que todas se sintam olhadas, ad-
miradas da cabeça aos pés, não
por suas curvas, mas por sua es-

os acordes, estejam conscientes
da sensualidade da música e do

....
"

Palavra
de homem

Recebi por email: "Sincera
mente: flertar com estilo, conquis
tar uma mulher para a primeira
conversa, seduzi-la para o primei
ro encontro, cativá-la para' a pri
meira transa e mantê-la interes
sada no relacionamento, sai caro,
hoje em dia. Esse meu desabafo

originou-se de um email tipica
mente feminino que recebi, dizen
do como sai caro uma mulher se

preparar para um encontro. Mas já
pensaram em nós, homens? Não
podemos levá-las em qualquer'
boteco, ou usar qualquer camisa
ou perfume, tomar qualquer be
bida, ou levá-la a qualquer motel.
Não podemos lhe dar flores do
campo (tem que rosa), nem qual
quer bijuteria, nem comprar qual
quer casinha ou um carro barato.
E tudo bem, a gente tenta emuitas
delas entendem. Mas se é cansati
vo para elas, também é para nós.
Às vezes eu só gostaria que elas
entendessem nosso esforço!"

sência que emana uma força e uma

doçura únicas. Que todas recebam
assovios e elogios, não pelos cabelos
ou pernas, mas pela maravilha de
ser mulher. Que.venham as �anta
das: "Linda", "gostosa", "deliciosa"
e que todas elas refiram-se à áurea
feminina, que balança os quadris e

coloca o coração no lugar. E que
todas vivam intensamente "ser

. Eva". Que - amemos ser mulher,
com roupa para lavar, filho para
criar e'alma para admirar! Para
béns' mulheres!

BISCOITO
DA SORTE
Vem aí um novo amor ou

um caso passageiro.

É A TREVA É () F
Ter um perfume bom, de fra

grância marcante, que não "des
bota" ao primeiro vento. Vale a

pena deixar de comprar tantos
frascos de água de colônia, cujo
cheirinho dura só até a esquina,
e investir em perfumes que fixam

SI'i
no corpo o dia inteiro. Há alguns
nacionais muito bons. Mas os

importados são campeões: Cal
vin Klein, Chanel, Dolce & Ga
bbana e Christian Dior, dentre
outros, dão um banho... Literal
mente! Flash!

Errar amão na hora de passar
o blush e ficar parecendo ma

quiada de caipira de festa junina.
Tem que ficar esperta: o blush
tem o único objetivo de eviden
ciar as maçãs do rosto, de manei
ra discreta. As bochechas devem
ficar coradinhas, com a cor que
você escolher. Para tanto, leves
pinceladas dão o tom certo. Treva
é ficar com um círculo perfeita
mente visível em tom de pink.C

(GANHADORA ...

�
... da promoção Xá de Ce- reja: cheirosa, doce, delicada e

reja. Recebemos inúmeras fra- linda". A autora da frase é Kely
ses criativas e foi super difícil Inácio de Souza, que vai levar
escolher uma só. Mas, se serve um top, uma blusa e uma le
de consolo, outras promoções gging da Loja Xá de Cereja. À
virão e é só ficar ligadinha. Sarah da Xá de Cereja, valeu
Dessa vez, faturou o kit fitness muito a parceria. Às outras

( Xá de Cereja a frase: ""O segre- leitoras, super obrigada por )
) do para uma mulher alcançar terem participado. Fiquem de (.

�
-
senac Abertura de Vaga para Contratação

Vagaspara ambos os sexos
. Atuação

..."_"_.,,... ,_,,,.�..,._,,� •. ,,_"'_ .. ,,� .. �,_ •. ,, .•.�,._."".H" • ._�._"'H_"_ "_, " �._."HH'U H"H.H"_"'.M.U'H"'''H ,.....''''H�" .•.•,".""._.. 'H " H"H'H""fi." •. _." ,_ .. ,,, •.. ,,'_,,._ fi.".__'H'_.H "_'--... _ .• """.fi.""'_�._� fi_"_ "._' M.H.fi .. ,."_'"."""._,_ .. �,_•. , .. '_'."_H.H"� "" _H_.,.._"..__"_',....H "'H .. H' .. H.�._�_ "._.H ' H'fi_'H .. fi"_ H 'H .. _" ".H "H -!..H '_.H"_ .. "_ 'H.H" H' .. H",.._"._..__� 'HH" ""'....,' ,,_"'_ '_.,,_"'_, " ""H.' n' " H"_"·..,.._ ,,_.,,·

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco".do site www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando a ordem

classificatória.
.

Educacional/Pedagógico

Prazo de Inscrição• • .. .
. ..

Ot Iurna) RS 2.454,00 por mês 26/02/2011 a 13/03/2011Jaraguá do Sul
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Caramujos africanospreocupam
PIERO RAGAZZI

Moradores da RuaAffonso Nicoluzzi temem proliferação dos moluscos perto das residências

JARAGUÁ DO SUL

Nos últimos quatro anos,
moradores da Affonso
Nicoluzzi, no bairro Rau,
tem percebido o crescente
aumento da população de
caramujos africanos.

aposentado Adolar Küh
ne pede ajuda do poder
público. �De acordo com

...... Kühne.o problema já ha
via acontecido há alguns meses,
mas voltou a ocorrer no começo
deste ano. "No inverno eles se

enterram, mas quando chega o

verão, aparecerammuitos, e está
cada vez pior", conta.

Adolar tem tentado entrar em

contato com a vigilância epide
miológica, sem sucesso, pois os

moradores não tem conseguido
combater o molusco sozinhos.
"Nós estamos matando eles aos

poucos, com cal, mas com a chuva
não dá certo, e émuito pouco que
a gente consegue fazer", explica.

O diretor da: vigilância epide
miológica do município-Walter

Clavera, informou que uma equi
pe deve ser enviada à rua quando
acabar o recesso de Carnaval, nesta
quarta-feira, e que a vigilância tra

balha em parceira com as secreta

rias da Agricultura e do Meio Am-

Cerca de 90 moradores do
bairro Recanto Feliz se reuniram
na manhã de sábado para expor
uma série de reivindicações da
comunidade que ainda aguar
dam o atendimento da Prefei
tura. No mesmo dia, cerca de
110 habitantes do bairro Caixa

D'Água organizaram-se para
pedir a ampliação do atendi
mento do posto de saúde da co
munidade.

De acordo com o presidente
da Associação de' Moradores do
Recanto Feliz, Gilmar Correia,
esta é a terceira vez que a comu

nidade faz os mesmos pedidos à
Prefeitura. Os moradores ocupa
ram a rua Claudio Tomazelli rei
vindicam a realização de várias
obras de recuperação das vias do
bairro e da tubulação de esgoto,

biente para combater omolusco.
"Essa é uma situação de dese

quílíbrío ambiental, e não só de saú
de pública", afirma, justificando a

parceria.De acordo comClavera, no
caso de encontrar o animal, deve-se
recolher o molusco com a ajuda de
uma luva de plástico ou um saco

lixo, e enterrar o animal sob uma ca-
, .mada de cal. É preciso ser cuidado

so, pois o caramujo e.suas vezes po
dem transmitir parasitas. Parapedir
ajuda, Clavera recomenda ligarpara
o telefone 156 da Prefeitura, pois as
sim a queixa é arquívadaeencamí
nhadapara o setor responsável.

"
Essa é uma situação
de desequilíbrio

ambiental, e não só
de saúde pública.

WALTER (LAVERA,
DIRETOR DA VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

"
O secretário da Agricultura,

André Cleber de Mello, informa
que a Prefeitura tem um biólogo
de plantão junto à Defesa, �ivil

para lidar com infestações do tipo.
Ele ressalta que o combate ao ca

ramujo exige a ajuda de toda a co

munidade, e não só da Prefeitura.

• Pedro Leal

pedro@ocorreiodopovo.com.br Recomendação é recolher o molusco com luva ou saco plástico e enterrá-lo sob uma camada de cal

PROTESTOS OCORRERAM NO RECANTO FELIZ E NA CAIXA D'ÁGUA

Moradores reivindicam melhorias
e a construção de uma creche
nova no bairro, pois faltam va

gas. "Nossa principal demanda é
a creche, não aguentamos mais

pedir vagas em Jaraguá", disse
Correia. Outra prioridade é a rua

Cruzeiro, onde obras do siste

ma de esgoto passaram a escoar

água sobre a rua.

No Bairro Caixa D'Água, a de
manda é por mais médicos no

posto de saúde do bairro, e refor
mas em várias ruas.

O prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, afirma que a

Prefeitura está trabalhando para
atender as demandas da comu

nidade. "Já temos um cronogra
ma de obras para os pedidos das

comunidades, e estamos traba
lhando nas questões levanta
das no Recanto Feliz e na Caixa
D'Água", comentou. De acordo
com o prefeito, o posto de saúde·
da Caixa D'água já está em pro
cesso de readequação, e projeto
da creche do Recanto Feliz já está.
pronto. A rua Cruzeiro será pavi
mentada, parte de um pacote de
obras em todo o bairro.

Moradores do Recanto
Feliz bloquearam

a rua Cláudio
Tomazelli no sábado

DIVULGAÇÃO

.,' J t_
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Mercado R iona�

Lourival Karsten
Desindustrializacão

.:J

iesc promoveu noúltimo dia 24 seminário para debater
a ameaça da desindustrialização. Os vilões apontados
foram a taxa de câmbio, concorrência chinesa e o Custo
Brasil como os grandes entraves para o setor industrial.

Segundo o gerente-executivo da Confederação Nacio-.
nal da Indústria, Flávio de Castelo Branco, (> Brasil ainda
não tem sinais evidentes de um processo de perda da for
ça da indústria, porém as ameaças são claras.

Dentre as dez maiores economias do mundo, apenas
o Brasil não figura entre os maiores exportadores, fican
do na 22a colocação no ranking mundial. Além disso, o
número de em_preséls importadoras no Brasil hoje é mais

que o tl(fbro da de exportadoras.
.

Golpe do imposto de renda
.

A Receita Federal alerta para uma nova forma de golpe, que con

siste no envio de uma correspondência que intima os contribuintes
a atualizarem seus dados cadastrais através de um link fornecido na

correspondência. Trata-se uma nova forma de golpe.

Saldão de verão
Nos dias 12 e 13 deste mês 79

empresas estarão expondo seus

produtos naArena Jaraguá em 96
stands. Trata-se da feira de sal
dos de verão que promete trazer

ótimos produtos a preços bem
atraentes para os consumidores.
Para as empresas é uma oportu
nidade para liquidar saldos da

estação. Haverá diversas atrações
em paralelo.

Shoppings em alta
Em 2010, com a inauguração

de 16 malls que recebem cerca de
329 milhões de visitantes mensais,
o faturamento do setor deu um

salto de 17%, alcançando fatura
mento de R$ 87 bilhões. Sarita Ca
tarina não fica fora desta tendên
cia e dois novos estabelecimentos

.

- excluindo as expansões - deve
rão ser inauguradas ainda este ano
e mais dois no próximo ano.

_ O govemn está preparando um, novo arsenal de medidas para
fazer frente à valorização excessiva do real frente ao dólar. Entre as

'medidas não será surpresa novas restrições à entrada de moeda estran
geirano país impondo tanto taxações.como eventualmente até quaren
tena. Também deverão ser coibidas algumas prática dos bancos que se

tornam "especulação" com moeda estrangeira. Só deverão permanecer
totalmente desimpedidas as saídas demoeda estrangeira.

Malwee ecológica
A gigante do setor de confecção sempre demonstrou grande pre

ocupação com os aspectos ecológicos e acaba de dar mais um passo
neste sentido adotando os fios produzidos 100% à partir da recicla
gem de garrafas PBT. A intenção da empresa é o resgate anual de 3
milhões de PET. Através desse processo, diminui-se o volume de lixo,
auxiliando na redução do consumo de material virgem a partir do
petróleo, tendo reflexo direto em economia de energia e redução do
aquecimento global. As peças com fibra ecológica serão encontra
das nas coleções de inverno da Malwee, nas linhas Malwee Action,
Malwee Licenciados, Malwee Fitness, Malwee Grandes Abraços e M
Collection. Além disso, peças da marca Zíg Zig Zaa, destinada ao pú
blico infantil, também ganharão amesma inovação.

Mostra vitual Senai
o resultado do conhecimento, atitudes e habilídades desen

volvidas pelos alunos e docentes do Senai podem ser conhecidos
por meio. dos projetos integradores de disciplinas, dos trabalhos
de conclusão de curso e do programa "Experimente a Profissão" e
de artigos científicos. Esses e outros materiais agora estão disponí
veis online na Mostra de ProjetosVIrtual, um espaço para conhecer
o potencial dos integrantes da instituição. A mostra, disponível no
endereço wwwscsenaibr/mostra, possui textos descritivos, fotos,
vídeos e notícias sobre projetos desenvolvidos em todas as unida
des catarinenses. No espaço também é possível comentar, avaliar
e compartilhar os projetos nas redes sociais. Vale a pena conhecer
os inúmeros projetos que podem ser úteis para as empresas.

Vagas de estágio
Com a volta às aulas a procura

por vagas de estágio cresce em todo
o estado, assim como aumenta o

número de oportunidades'ofere
cidas pelas empresas. No IEL/SC
(Instituto Euvaldo Lodi), entidade

.
.

do Sistema Fiesc, são mais de 300

vagas de estágio abertas. As ofertas
são para estudantes de cursos de

graduação, técnicos e superiores de
tecnologia. As disciplinas que mais
estão oferecendo vagas são as das
áreas da tecnologia da informação,
da engenharia, além de administra
ção e ciências contábeis.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$)

Fôlego
da Hering

Para ·comemorar seus 130
anos em alto estilo, a empresa
deseja ultrapassar o faturamento
de 1 bilhão de reais em 2010. Fez
muito mais que isto, alcançando
faturamento bruto de R$ 1,235
bilhão com crescimento de 40,8%
em relação a 2009. O melhor, no
entanto, está na última linha do

balanço que mostra lucro de R$
212,1 milhões, 54,2% mais que
no ano anterior. Durante o ano,
foram inauguradas mais 7110jas,
alcançando 376 franquias.

Posto Amizade
A Sul Comércio de Combustí

veis comemora hoje seus 15 anos
de existência.

LOTERIA

1 ° 10.767 1.000.000,00
�2° 74.831 24.000,00
3° 66.414 14.500,00
4° 18.149 14.000,00
5° 13.541 12.240,00
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03 - 07 - 12 - 17 - 20
25 - 32 - 40 - 43 - 44
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02 - 19 - 25 - 32 - 35 - 46
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37 - 42 - 49 - 51 - 7 6

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

.J. -0,2%

0,5825

WEGS:A.
COMPANHIAABERTA WEGE3
NIRE nO 42.300.012.203 NOVOCNPJ/MF: nO 84429.p95/0001-11 MERCADO

WEG ANUNCIA A CRIAÇÃO DE JOINT VENTURE COM M. TORRES "eh·'- "'.' 'H'''' '.II

_ •

OLVEGA INDUSTRIAL {MTOI) PARA A F�BRICAÇÃO DE AEROGERADORES
Jaragua do Sul (SC) 03 de março de 2011 - A WEG SA (B0lJ!lspa: WEGE3 / OTC: WEGlY) anunciou hoje a assinatura

.

de Memorando de Entendimento e o Acordo de Transferência de Tecnologia com a M. Torres Olvega Industrial (MTOI).
O Memorando de Entendimentos e o Acordo de Transferência de Tecnologia com a MTOI objetivará a criação

: de Joint Venture entre WEG S/A e MTOI, com participação' igualitária, para a fabricação, montagem instalação e

I comercialização de aerogeradores e fornecimento de serviçdS de operação e manutenção. Com esta Joint Venture

I
a yvEG passa atender a crescente demanda no mercado

nalional
ao participar do negócio de geração de energia

eollca com fornecimentos de aero geradores de tecnologia omprovada com alto conteúdo nacional. O Grupo M.

I Torres, fundado em 1975, com sede em Pamplona, Espanh , é um grupo de empresas que projeta, desenvolve e
,I fabrica .sistemas para automação de processos industriais e s luçôes para os setores de aeronáutica, papel e energia.

. _ _::::_� l.aurence_!Ieltrão Gomes - Diretor de Finanç�s.! Rela�es com Inv��dores _ _

3.MARÇO.2D11

. f1ARÇO;�Ol1
4.MARÇO.2D11
4.MARÇO.2D11

1,6450
,i,'· "

1/1
'

2,3083
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BOLSA-FAMíLIA

Dilma diz que reajuste
é homenagem àmulher
Presidente diz quebenefício reduz apobrezaajudaaestimularaeconomia

Uma homenagem ao "Dia
Internacional da Mulher".
Essa foi justificativa da
presidente Dilma para o

reajuste no Bolsa Famnia.

AafirrnaçãO
aconteceu

uma semana após Dilma
anunciar o aumento de

19,4% para o benefício,
durante seu programa semanal
de rádio "Café com a Presiden
ta". Segundo ela, o programa so

cial é feito "para as mulheres,
para a sua família e seus filhos".
O reajuste deve elevar o benefício

médiodeR$96paraR$1l5, comga
nho real e- descontada a inflação - de

8,7% sobre o período entre setem

bro de 2009 e março deste ano. Dil
ma destacou que o aumento maior

para a parcela do benefício que é

paga em decorrência da quantida
de de filhos, que chega a 45%, tem
o objetivo de dar uma proteção adi
cional a crianças e adolescentes.

"Eles estão em fase de cresci

mento' precisando se alimentar
melhor.Você que tem uma criança
em casa sabe muito bem: é nes

sa fase que a mãe tem que gas
tar mais dinheiro com os filhos,
comprando comida, acompa
nhando o peso, acompanhando
o crescimento", disse Dilma. "Eu
sou mãe, e imagino como é difícil

para uma mãe ouvir um filho pe
dir comida e não ter para dar. Isto
talvez seja o maior benefício do
Bolsa - Família", afirmou.

Pelas contas do governo, o au
mento dos benefícios deve aten

der 12,9 milhões de famílias e ge
rar uma despesa extra de R$ 2,1
bilhões em 2011, o que obrigará
um remanejamento de outros gas
tos para enquadrar o programa
social no Orçamento da União,
cortado em R$ 50 bilhões este ano.

ESTÍMULO
Dilma defendeu a efetividade

do Bolsa-Família como instru
mento para reduzir a pobreza e, ao

mesmo tempo, estimular a econo
mia. "Gera renda também para o

dono do mercadinho, da lojinha,
da farmácia, fazendo então a roda
da economia girar, gerando em

prego e aumentando a riqueza de

todos", acrescentou.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 8 de março de 2011

.

Nacional 13

"
Eu sou mãe, e
imagino como é
difícil para uma

mãe ouvir um filho

pedir comida e não
ter para dar.

PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF

"

· 0800 602 9400
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CLIC DO LEITOR
------

,..

CRONICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FErRA SÁBADO

ElyandriaAparecida Kel/yErdmann, CharlesZimmermann'l Carlos Henrique
, I Silva, escritora jornalista escritor Schroeder, escritor

o SUS, modelo de saúde?

Ouvi,
no dia 24 de fevereiro, na Voz do

Brasil, um político qualquer - são

quase todos iguais, mas eu deveria ter

anotado o nome - dizendo que 110 SUS
- Serviço Único de Saúde, é um dos melhores
do mundo, modelo, inclusive, para outros pa
íses". Ele diz isso porque ganha muito do rico
dinheiro que pagamos de impostos, os mais
caros do mundo. Isso sem contar que, além
dos "salários" milionários, incontáveis "van

tagens"; ainda se apropriam
índebítamente do dinheiro

público.
Eles, os políticos, di

zem isso porque não pre
cisam entrar nas filas do
SUS como a maioria dos
brasileiros, pobres mor-

tais abandonados à pró
pria sorte, senão veriam
o caos que é. Pessoas que esperam meses

para serem atendidas e quando chega, fi
nalmente o dia marcado, simplesmente
recebem a notícia de que sua consulta foi
transferida 'para mais adiante, para mais
um tanto enorme de espera, sem nenhu
ma explicação. Gente que fica horas nas

filas de hospitais e postos de atendimento

e voltam para casa sem serem atendidos.
Pessoas que até morrem nas filas, à espera
de atendimento.

Naturalmente, "políticos" como Lula e

companhia limitada alardeiam lá fora que o

sistema de saúde do Brasil é perfeito, fun
'ciona às mil maravilhas, etc, etc. É que tais

políticos têm um plano de saúde milionário,
pago com o nosso rico dinheirinho; e não
têm a menor dificuldade para fazer qual

quer exame ou tratamento.

Nós, os trabalhadores, pa
gamos para eles.

Então ficam arrotando

por aí que o SUS é ótimo,
quando na verdade a saúde
no Brasil está falida há mui
to tempo. Deveriam ter que
fazer uso da "saúde" públi-
ca' como muitos brasileiros,

para ver o que émorrer sem atendimento, sem
um sistema de saúde decente, funcional.

Será que, com o novo governo, veremos

quadros como este mudando? Será que te

remos mais atenção e mais investimento na

saúde, na educação, na segurança? Ainda é

tempo, senhora presidenta. É preciso fazer

alguma coisa, é preciso agir com urgência.

o Barão aqui foi recolhido das ruas pela Secretaria da Saúde,
tratado, vacinado e microchipado, e agora está para adoção.
Contato com a clínica Schweitzer, no telefone 327·5-3268.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub)
(13h, 15h20 - todos os dias)
· ° Discurso do Rei (Leg)
(17h, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rango {Dub)
(14h30, 16h40, 18h50 - todos os dias)
• Além da Vida (Le�)
(21h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub)
(13h50, 16hl0 - todos os dias)
• Rango (Dub)
(13h50, 16hl0, 18h50, 21hl0 - dia 9 e dia 10)
• Desconhecido (Leg)
(18h50, 21hl0 - até dia 8)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Dub)
(14hl0, 15h45 - todos os dias)
• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
· ° Ritual (Leg)
(14h, 21h - todos os dias)
• Cisne Negro (Leg)
(16h30, 19h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Garten 5
• Desconhecido (Leg)
(14h20, 19h10 - dias 9 elO)
• 127 Horas (Leg)
(14h20, 16h50, 19h10, 21h40 - até dia 8)
• 127 Horas (Leg)
(16h50, 21h40 - dias 9 elO)

• Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(13h40, 17h40, 19h30 - todos os dias)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(15h30, 21h20 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

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

BLUMENAU

Vips - Histórias
reais de um mentiroso

• Cine Neumarkt
Fechado para reformas

NOVELASMarcelo Nascimento da Rocha fingiu ser dono da Gol e pas
sou quatro dias enganando todo mundo em um evento badala
do em Recife. Deu entrevistas para a TV e posou. para fotógra
fos de colunas sociais. Já se fez passar por oficial do Exército,
policial de grupo de elite, guitarrista de rock, líder do PCC, fiscal
da receita, repórter da MTV, olheiro da seleção e outras coisas
mais. Como se tudo isso já não bastasse, quando não está apli-

- .

cando golpes ele trabalhá corno piloto do narcotráfico.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Lincon chama lflian para conversar sobre a

acusação de Joca e decide publicar a acusação.
Marisa diz para Querêncio tomar cuidado para
não enlouquecer. Nasinho recebe a intimação
para prestar depoimento na delegacia. Virgnio
tira satisfações com Iara por ter recebido uma

intimação para depor. André parabeniza o pai
pela atitude e Lincon diz que vai se dar mal por
isso, mas que cumpriu seu dever de jornalista.
Nicolau e Karina se imaginam tomando posse da

presidência da República. Alfredo e Romeu ficam
assustados com a notícia sobre Nicolau.

TI-TI-TI

Jaqueline fica penalizada com o sofrimento
de Thales. Cecília conta para Júlia que Ariclenes a

salvou. Jacques desiste de conhecer a mãe e Ce
cília fica desolada. Valquíria descobre que sua avó
criava os modelos para Ariclenes. Gustavo e Jaque
line decidem promover a reaproximação de Thales
e Julinho. Ariclenes revela a verdade para Cecília e

ela o perdoa. Luti descobre que Camila voltou para
São Paulo. Ariclenes acerta a assinatura do contra
to de sociedade com Jaqueline ..Renato leva Marce
la e Paulinho para ver o retrato que ele pintou no

muro. Jacques se encontra com Cecilia.

INSENSATO CORAÇÃO
Eunice consegue convencer Neném a de

sistir de ir para o Rio de Janeiro. Pedro comenta
com um colega de cela que Marina mudou a sua

vida. Beto e Úrsula chegam ao mesmo restauran
te onde André está jantando com Marina. Úrsula
insinua que gostaria de trabalhar com Marina e

ela aceita. Kléber recebe uma intimação para
pagar as pensões atrasadas de Olívia. Nelson
se preocupa com a falta de atenção de Kléber.
Eduardo convence Sueli a aceitar o convite de
Vitória. Raul não acredita que Neném tenha em

prestado dinheiro para Léo. Dolores flagra Daisy
e Marcelo e demite a secretária.

ARAGUAIA
Solano acalma Gabriel. Geraldo confirma

para Glorinha que está .apaíxonado por Safira.
Safira conta para a família que vai se casar com

o delegado. Solano agradece a Estela por ter

conseguido o comprador da safra do girassol.
Gabriel faz um comentário sobre a guerrilha e

Ricardo e Solano trocam olhares. Padre Emílio
não repara em Madalena falando com seu ami

go imaginário. Mariquita apresenta Yvete para
Ricardo. Max acerta com seu capanga a sabo

tagem à colheita do girassol. Sola no paga a se

gunda parcela da dívida com Max. Um homem
caminha até o silo com uma tocha na mão.

Jogo dQ ,M,orte
Aonde a elA não basta, seu melhor agente, Marcus, en

tra para resolver a situação. Sempre decidido, ele assume

suas missões com 9 único objetivo de completá-Ias, sem
questionar se o que faz é certo ou errado. Ele é escalado

para coordenar uma missão que envolve muito dinheiro e

um traficante de armas. Mas nem todos são tão eficientes

quanto Marcus, e ele terá que escolher entre a lealdade com

sua equipe ou fazer o que é certo.

1VUIIE;_;il_EY.S'lllPES

IrIt"

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Embora seja um feriado, você

pode ter ideias lucrativas neste

dia. No romance, tenha cuidado

para não se deixar levar pelo sentimen

to de posse. Aproveite e passe o dia com

as pessoas que você ama.

Mostre-se mais nesta terça-feira!
,'"

'\!1/I�� OS astros enviam boas energias
para você sair, conhecer lugares e

pessoas diferentes. No amor, pode sentir

necessidade de segurança emocional. É um Ibom momento para fazer novas amizades.

�GÊMEOS .

� Bom dia para investir em seus

sonhos e suas aspirações. No

romance, apesar de sentir mais necessi-ldade de segurança, pode não demons- i

trar. Aproveite o clima de Carnaval para IIse divertir.

ICÂNCER
A Lua dá uma forcinha para
você colocar em prática os pro-

jetos que você já tinha em mente.

A dois, a necessidade de segurança vai

se manifestar. Invista nos seus sonhos e

não vai se arrepender!

I
Passeio ou viagem pode ale- I

grar seu feriado. O momento é I
indicado para entrar em conta-

to com as pessoas queridas. No amor,
I aproveite para agitar seu relacionamen- "

to. Saia mais e divirta-se neste Carnaval.
I

VIRGEM ICom sua dedicação, vai con

seguir expressar melhor seus I
sentimentos. No campo afetivo, I

cuidado com a teimosia. Quanto mais

afinado(a) estiver com o par, melhor

será o convívio. Coloque em pratica suas

filosofias de vida.

LIBRA

Hoje é Carnaval! Ótimo dia para
sair e se divertir com pessoas
da sua estima. A Lua vai aumen-

tar sua sensualidade e você vai valorizar

mais a beleza e a atração física. Cuida

do! As aparências enganam.

ESCORPIÃO
Aproveite o.feriado para organi
zar sua rotina em casa e para
ter contato com os familiares.

I
No setor afetivo, os astros favorecem

Il,lma
reconciliação com sua cara-meta

de. Dê mais atenção para sua família.

!

�SAGITÁRIOI li -. Aproveite? momento p�ra fa-
I

,
zer as coisas que voce mais

gosta. À tarde, você deve dar

mais atenção ao seu relacionamento

afetivo, priorizando a estabilidade. O dia

de hoje pede diversão!.

CAPRICÓRNIO
Hoje, não faltará condição para

ajudar alguém que esteja fragiliza-
do. Tudo de bom na vida amorosa,

com a Lua em seu paraíso astral, tudo vai ficar
mais excitante. Não tenha medo de ser feliz.

/,.,.-,..,."
AQUÁRIO I
Aproveite este dia para fazer Inovos projetos. No relaciona

mento afetivo, vai querer mais

privacidade, discrição e aconchego. Pro
cure por um lugar mais aconchegante
para ficar com o par.

Hoje, seu coração estará ainda

mais sensível e você deve exer-

citar sua solidariedade. No rela

cionamento amoroso, não deixe o apego
e a teimosia predominarem. Busque um

pouco de recolhimento neste dia.
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luma de Oliveira elogia
Pámela Anderson

Luma de Oliveira, musa do camarote de uma cerve

jaria, virou professora ... de samba. Luma deu aulas do

ritmo à atriz americana Pamela Anderson, convidada
ilustre do mesmo camarote, e ficou satisfeita com a

'aluna'. "Ela tem molejo, é uma boa aluna. Uma mu

lher sexy, bonita ... E está com cara de quem está

gostando. Está super à vontade", contou Luma.

WiIlJ.Am elogia
Jorge'Ben Jor

Depois de curtir pela primeira vez o carnaval

no Brasil, o cantorWill.I.Am, do Bíack Eye Peas, foi
ao Twitter para elogiar o cantor Jorge Ben Jor, com
quem esteve em um camarote da Sapucaí no do

mingo. "Jorge Ben Jorge estava ouvindo meu set

às 5 horas da manhã e dançou comigo quando to
quei Taj Mahal'. Eleé uma lenda", twittou. Will.I.Am

também postou elogios a festança carioca.

Hebe 'rouba' selinho de
Jude Law no Carnaval
Hebe Camargo conseguiu um selinho - ou melhor,

um beijo - do galã Jude Law, que esteve na Marquês
de Sapucaí, para assistir ao primeiro dia de desfiles no

sambódromo carioca, neste domingo. A apresentado
ra entrevistou o ator para seu programa de televisão
e durante o bate-papo, ele disse que não existe outra

festa como o Carnaval no mundo. Em seguida, Hebe
enxugou o rosto, segurou o ator pelos ombros e deu o

seu disputadíssimo selinho em Jude.

DIVIRTA-SE

Reunião de classe
Ela estava preocupada com o encontro comemo

rativo dos 40 anos da formatura de sua turma do

colégio. queria se apresentar em boa forma.

Justo naqueles dias a quarentona teve a primeira con

sulta com um novo dentista que uma amiga sua havia

indicado. Ao entrar na sala de espera, uma lembrança
veio à tona: o nome do dentista era o de um antigo
colega de turma, um dos mais bonitões da classe.

Mas quando ele apareceu à porta do gabinete para
chamá-Ia à consulta, ela ficou em dúvida: o dentista
era gordo, careca e mais baixo do que o tal colega.

Enquanto se instalava na cadeira, ela perguntou:
.

- Acho que eu lhe conheço, você não é o fulano,
que no anotai se formou na turma tal do colégio tal?

- Sim, sim, respondeu ele animado ... A senhora
dava aula de quê?

Phil Collins confirma
plano de aposentadoria

O músico Phil Collins
afirmou em entrevista
a "Time Magazine", dos

EUA, que faz planos para
encerrar sua carreira no

ramo. O motivo seria de

saúde: o cantor teria perdi
do parte da audição e es

taria com desvios nas vér
tebras. Phil Collins foi sete
vezes vencedor do prêmio
Grammy. Ele também ga
nhou um Oscar pela mú-
sica do desenho animado

"Iarzan", da Disney.

Charlie Sheen vira
nome demaconha

Depois de tantas polêmicas envolvendo prosti
tutas e drogas, só faltava Charlie Sheen "batizar" al

gum tipo de maconha. E foi o que aconteceu. Assim

como Mel Gibson, o ator "emprestou" seu nome

para uma nova espécie da droga, vendida sob pres

crição em postos de saúde da Califórnia. Segundo
o site "TMZ", a procura pela maconha "Charlie She

en" tem sido significativa.

Juliana Paes ·cai fora
de "Fina Estampa"

A atriz Juiiana Paes está fora de "Fina estampa",
novela que substituirá "Insensato" Coração". Quem
deu a notícia foi o próprio autor, Aguinaldo Silva,
no Twitter. "Abri mão da Juliana Paes no elenco de

'Fina Estampa'. Nesse momento ela tem mais é que
curtir o filhote recém-nascido, está certíssima! Mas

atenção, Ju! Se abri mão agora, não quer dizer que
abrirei na próxima. Para o final de 2013, você já
pode se considerar reservada", escreveu Aguinaldo.

SUDOKU

!
r-'--'
i
t·__ ·_---
!

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti-

.

vo é preencher um quadra
do 9:x9 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
7/3
Acacio Francener

Adriana Borchardt

Aline T. P. Sebold

Altair Valenga
Anedir de Luca

Célio Pereira

Francieli Stringari
Gabriel dos S. Machado

Geni K. Raduenz

Gustavo Jungton
Ivan F Leitzke

Jober T. Bastos

Josemar R. Leba

Karla L. G. Rosseveiler

Leocadia Borchardt

Lodemar Resner

Lothar Kamchen

Luan G. Dos S. Machado

Luana Lourenço
Lucas J. Backes

Luciane Anacleto

Marcelo Tank

Marcos Hoepers
Marlon Bloedom

Matheus A. Moeller

Nildeneia Manerich

Nilo Siebert

Odila Cerutti

Renã C. Hintz

Reverson de Souza

Ricardo Docol

Sandra Heidemann

Sandra Taise L. Schreiber

Tayenne Bonete

Vinicius Marcarini

Vinícíus Pereira

Vara Fischer

8/3
Adair F. Grutzmacher

Adriana M. de Melo

Adriane M. Rodrigo
Alessandra Puff

Andríeli dos Santos

Anelare Lenz

Bruno dos Santos

CristianeA Larnbrecht

Curt Ranh

Dair M. dos S. Feiler

Daniel R. Behnke

Dorotheia B. Hauck

Edson Spieckert
Fabiane C. M. Bledon

Henrique A. Reirner
Jean C. Stenghen
Joice Til Schneider

José E. Torezani

Josélio D. de Moura

Jucírnara J. Stahelin

Luan O. de França
Luciana Hauck

Luciane M. Pirassoli

MakeliPereira

Mauricio S. Dalpiaz
Monica R. Volckmann

Neide M. S. A madigi
Nicolas P. Pradi

Rodrigo Hemckmaier
Rogério J. Forte

Sandra M ..Noriles

Trande Elentério

Tyago Y. Nunes
•

Vanderlei A. Gessener

Vanessa P. de Souza

Volnei Mathias

Waltraud Kurch

.-'1
. .,.
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moagonca.lves@netuno.com.br

.Moa Gonçalves'
Perigo!

Mesmo
com leis impostas os postos de combustíveis não

conseguem se livrar daqueles dementes, que vão tomar

cachaça nas lojinhas de conveniência, e importunam os

clientes. Abrem o porta-malas do carro com aquele baru
lho, que eles pensam que é música, e até fazem ameaças contra quem
ousar fazer uma reclamação.

. Cara de pau
No domingo eu vi como têm

gente cara de pau. Numamuvuca
daquelas teve uma turma que ar

rumou uma maneira mais fácil

para driblar as filas num super
mercado. A turma é do balaco
baco. Leva a mãe ou um paren
te idoso para passar com toda a

tranquilidade na ala dos prefe
renciais. Ala reservada para ido
sos, criança de colo, gestante e

deficiente. Pasmem ... como se

ninguém tivesse percebido: Do
outro lado o pessoal coeso, que,
observava tudo, amargou na fila
aproximadamente 45 minutos.
É pra quebrar...

É bombaQuem será?
Entre tapas e beijos ...

Ficou para- depois do Car
naval a escolha oficial do
Secretário da SDR, em Ia
raguá. Há opções de sobra,

.

tanto do PSDB quanto de
outros partidos aliados. Mas
todos estão dando o pinote
para evitar a dor de cabeça.

Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que estão tremendo as

estruturas de uma importan
te pasta de um órgão púbico.
Querem derrubar a pessoa do
comando, porque não está filia
do na base 'de apoio. Que coisa
triste! Um segmento que tanto

precisa de competência e lisura,
mas vive sendo tratado de ma

neira criminosa.

Canto da crianca
.:J

Se você quiser divulgar a festa de aniversário do filho com menos

de 12 anos, ligue para a revista Nossa pelo fone 3370-2900 ou pelo e

mail fotos@revistanossa.com.br.

leitor tiel
o leitor fiel de hoje é o

boniton Orlandinho Stolco Jr. Ele
é outro amigo que acompanha

a coluna todos os dias.

1
J
,
!

NAS RODAS
pelo chef Jeremias Rozza.
• Quem está curtindo a coluna
em Balneário Camboriú, em
seu novo endereço, é o amigo
Renato Ferrari.

Beneficente do Moa já estão à
venda na Revista Nossa e Capital
Imóveis. O valor do convite é R$
10, o que dará direito ao prato
italiano, danças emuitamúsica. O

apoio do evento é de O Correio do
Povo e da DonnaAnna Boutique.

• Hoje a noite o empresário
Flávio MuriloVieira' será o hostes
da confraternização do Looks,
na tradicional pelada das terças
feiras, no Complexo Esportivo
Jaraguá. O menu será arroz com

camarão a capixaba, preparado • Os ingressos paraMacarronada

O niver do Vini De olho
"Nunca sofri

por causa
da belez ",
revela Fernanda

Vasconcellos
à "Contigo!"

.

Na hora de comprar canetas

promocionais olhe o plástico ar

mazenador de tinta.Se for de cor
branca tome cuidado. A maioria
das empresas está usando o tom

para esconder a meia carga de
tinta. Fique de olho!

O grande aniversariante de

hoje é o meu amigo ViníciusWo

dzinsky, o Vini. Ele comemora a

data intensamente ao lado. da es

posa Melissa Krause e de familia
res. Parabéns! Desejo a você toda
a felicidade do mundo!
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Real cogita negociarKaká
Meia pode ir para o Chelsea ou Milan na próxima janela de transferência

DA REDAÇÃO

o futuro de Kaká está
em xeque. Rumores de
desgaste na relação entre
o jogador e o técnico
José Mourinho já não

surpreendem ninguém.

Ao
que parece, desta vez

nem mesmo o presiden-
te Florentino Perez, acos
tumado a dedicar aten

ção especial ao craque brasileiro,
se mostra inclinado a intervir. Em

breve, o meia-atacante deve dar
adeus ao Santiago Bernabéu. Nos •

últimos dias, a imprensa europeia
tem feito barulho acerca do desti
no do brasileiro. Especula-se em

qual time ele vai atuar. O Real Ma
drid já admitiu negociar o meia na
próxima janela de transferências,
em agosto.

Ganha força o interesse do
Chelsea, dirigido por Carla An

celotti, com quem Kaká desfruta
de bom relacionamento desde
os tempos de Milan. O clube ita

liano; por sinal, é outro endereço
cogitado para o meia de 29 anos.

Em meio a uma crise financeira,
Silvio Berlusconi se viu obrigado a

negociá-lo com o Real por R$ 150

milhões, mas nunca se conformou
em perdê-lo e fez questão de dei
xar as portas abertas para um pos
sível retomo.

Kaká tem enfrentado sérias di
ficuldades para recuperar sua me
lhor condição física. Voltou a jogar
em janeiro, depois de ser subme
tido a uma cirurgia no joelho es-

DIVULGAÇÃO

Kaká retornou aos gramados em janeiro depois de uma cirurgia no joelho e volta a se ausentar

querdo após a Copa do Mundo.
Nunca mais conseguiu exibir o

mesmo futebol. No sábado, pediu
um tempo ao técnico José Mouri
nho. Cábisbaíxo em decorrência
de um problema muscular, Kaká
só voltará a ser relacionado quan
do se sentir completamente apto.
Três semanas de molho, prevê o

departamento médico do Real. O
brasileiro disputou 11 jogos, oito
pelo Campeonato Espanhol e três
pela Copa do Rei. Marcou dois gols
e fez duas assistências. Acabou
substituído em todas as ocasiões.

JOGADOR DO SEVlllA SOFREU UMA CONTUSÃO NO JOELHO DIREITO

luis Fabiano fica um mês e meio fora
O atacante Luis Fabiano confir

mou ontem que ficará cerca de um
mês emeio afastado dos gramados,
após sofrer uma contusão no jo
elho direito, na partida do Sevilla
contra o Athletic Bilbao, no último
domingo. Ele passou por exames

que apontaram a gravidade da le
são. "Obrigado pelas mensagens
de apoio. Acabei a ressonância.
Dos males o menor. Estarei um
mês e meio sem jogar. Graças a

Deus não foi grave", escreveu o jo
gador em sua página no Twitter.

Luis Fabiano havia deixado
a partida do último domingo de

)

maca e o médico da equipe, Juan
José Iiménez, disse que temia

por uma lesão mais grave nos li

gamentos. Com o tempo que fi
cará fora, o brasileiro deverá ser

desfalque do Sevilla nas partidas
diante de Barcelona, Zaragoza,
Mallorca e Getafe, todas pelo
Campeonato Espanhol.

Depois de sete anos jogando no
exterior (um ano no Porto e seis no

Sevilla), o atacante passa por uma

temporada difícil (chegou a ficar
no banco de reservas em diversas

partidas) e recentemente manifes
tou o interesse de voltar ao Brasil,

apesar de possuir contrato com o

clube espanhol até 2013. No início
de 2011, o Corinthians tentou sua

contratação e na última semana

o São Paulo, time no qual se des
tacou, admitiu ter interesse em

trazê-lo de volta para o Brasil.

DIVULGAÇÃO

JOGOS PELO BRASil

Ele se machucou no último domingo

• CAMPEONATO CATARINENSE

.1a RODADA - RETURNO

RESULTADOS
Marcílio Dias-SC lxO Imbituba

Figueirense 5xl Metropolitano-SC
Concórdia Oxl Criciúma

Chapecoense 2xO Avaí

Brusque OxO Joinville

• CAMPEONATO CARIOCA
• la RODADA - RETURNO

RESULTADOS
América-RJ 2xO Cabofriense

Boavista-RJ 3xl Bangu
Madureira 3xl Nova Iguaçu
Duque de Caxias 2x2 Americano

RJ

Macaé 3xl Vasco

Botafogo 4x2 Volta Redonda

Flamengo 3x2 Olaria

Resende lx2 Fluminense

• CAMPEONATO PARANAENSE
• la RODADA - RETURNO

RESULTADOS
Rio Branco-PR lx1 Roma-PR

Arapongas Ox2 Atlético-PR
Corinthians-PR Oxl Paraná Clube

Iraty lx2 Cianorte

Cascavel Ox2 Paranavaí
Coritiba 3x2 Operário

• CAMPEONATO PAULISTA
• lla RODADA

RESULTADOS

Grêmio PrudentelxO Ituano

Mirassol 2x2 Noroeste
São Bernardo 2x4 Mogi Mirim
Linense Ox2 Corinthians

Palmeiras OxO Santo André
São Caetano Ox2 São Paulo

Botafogo-SP lx4 Portuguesa
Bragantino Oxl Paulista
Oeste Ox2 Sa ntos

Ponte Preta lxO Americana

CLASSIFICAÇÃO: Corinthians 25,
. Mirassol 23, São Paulo 22, Santos
22, Palmeiras 22, Ponte Preta 21,
Oeste 17, Americana 16, Paulista
15, Mogi Mirim 15, Portuguesa
14, Bragantino 13, São Caetano

12, Ituano 11, Botafogo-SP 10,
Noroeste 10, São Bernardo 9,
Grêmio Prudente 8, Santo André 7

e Linense 6.

• COPA FLAMENGO

RESULTADOS
Posto Pérola 3xl Naturart
Só Amigos 2xl Néki
Cruz De Malta 3x4 Batavo

Quadrangular Ox5 Bangu
Amizade 8xl Escolinha Flamengo
Duas Rodas 2xl Estofados Jardim

Jaraguá 99 2xO Roma

• VARZEANO DE GUARAMIRIM
• la RODADA

RESULTADOS
Ex. Caixa D'Água Oxl Juventus
União/Jagunços lx3 Cruzeiro

Rio Branco 4xO Los Hermanos

Unidos da Vila 2x2 Atlético

Esporte Guará lxl Versats/Efian
Pirapora Ox3 Vila Arnlzade/Alenlce
Malhas

Sportin OxO Couve-Flor

Avaí lxl Bem Bolado/Beira Rio

• CAMPEONATO SENIORES
RESULTADOS
Roma 4xl Amigos Galácticos
Vila l.enzi/JJ Bordados 2x2
Galácticos/Fixsul
Dutra Água 5x3 Grêmio Garibaldi
Vitória 4xO Noite a Fora

Folga: Guarany
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FUTEBOL AMADOR

Seniores começa
com chuva de gols.
Competição tevemédia de 5,25 gols por jogo na abertura
JARAGUÁ DO SUL o Roma aplicou um 4x1 no

Amigos Galácticos, em jogo que
aconteceu no campo do Gua

rany. Iuarez foi o destaque da

partida, ao marcar três vezes. Au
gustinho fechou o placar para o

Leão do Chico de Paulo, enquan
to Zero descontou para os Ami

gos Galácticos.
O Vitória goleou dentro de

casa o Noite a Fora por 4xO. Ma

grão (2) e Casca (2) anotaram
para o auriverde do Rio da Luz.

Moser, do Noite a Fora, acabou
sendo expulso.

A outra goleada foi um sono

ro 5x3 do Dutra Água para eima
do Grêmio Garibaldi, também
no campo do Vitória. Peret-

to, Déio, Volmir, Hélio e Dutra

marcaram para o Dutra Água.
Dide (2) e Cris descontaram

para o Tricolor do Garibaldí.
O único empate da rodada

foi um 2x2 entre Vila U�nzi/JJ
Bordados e Galácticos/Fixsul,
no campo do Guarany. Mareio
marcou duas vezes para o Vila

Lenzi/JJ Bordados. Carlos e Fá
bio Braun anotaram para o Ga
lácticos /Fixsul.

A segunda rodada acontece

no sábado, 12, com os seguintes
jogos: Roma x Guarany, Grêmio
Garibaldi x Vitória, Noite a Fora

xAmigos Galácticos eVila Lenzi/

JJ Bordados x Dutra Água. Os Ga
lácticos/Fixsul folgam.

A primeira rodada do 25º
Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior contou
com 21 bolas na rede.

competição, também
chamada de Troféu Ge
raldo José, aconteceu

no sábado com quatro
partidas. Dessas quatro, três fo
ram de goleadas, o que resultou
em uma média de 5,25 gols por
jogo. Juarez, do Roma, é o arti
lheiro da competição com três

gols anotados apensa nessa pri
meira rodada.

DIVULGAÇÃO/AVANTEE�PORTES
I

Roma (E) bateu o Amigos Galácticos por 4xl e conta com Juarez artilheiro da competição com três gols

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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cicleta do namorado, um rapaz de
25 anos, quando colidiram na tra

seira do carro. O condutor da mo
tocicleta sofreu apenas ferimentos
nas mãos, mas fiçou em estado
de choque e foi encaminhado ao

Hospital São José. As causas do
acidente não foram divulgadas
pela PolíciaMilitar.

TRÁFEGO TRANQUILO

De acordo com a Polícia Rodo
viáriaFederal, o trânsito está fluin
do normalmente nas rodovias da

região. A BR-101 e a BR-280 tive
ram movimento intenso na sexta

e no sábado. O tráfego diminuiu
no domingo e ontem e deve se in
tensificar no final da tarde de hoje
e na manhã desta quarta-feira. O
trânsito também está fluindo com

tranquilidade na SC-413 e na SC-
416. Além dos acidentes fatais na
SC-413 em Massaranduba e Gua

rarnirim, nenhum outro óbito foi

registrado nas rodovias da região.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

P·REVISÃO DO TEMPO

VALE DO ITAPOCU

Em apenas um dia, as
cidades de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e

Massaranduba foram palco
de três mortes no trânsito.

s três vítimas fatais esta

vam em motocicletas. O
-- primeiro acidente do fim

e semana foi registrado
por volta das 20h30 de sexta-feira,
no Km 65 da SC-413, emMassaran
duba. Raul Correia, de 78 anos es

tava na carona de um motociclista

que perdeu o controle do veículo.
Por volta do meio-dia de sá

bado, também na SC-413, mas

em Guaramirim, o motociclista
Lauri Kusniski, 21 anos, de Rio

Negrinho, morreu ao bater em

uma caminhonete.
Em Iaraguá do Sul, no sábado

à noite, uma colisão entre moto e

automóvel na ruaAdélia Fischer, no
bairro Baependi, resultou na morte
deAna PaulaGrossldatz, de 20 anos.
Avítima estava na carona damoto-
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Chuva fraca e breve
ao longo do dia
Durante toda esta terça

feira, as chances são de panca
das de chuva de curta duração,
causando leve incômodos, mas
não oferecendo risco, por toda
a região litorânea, Vale do Itajaí
e Planalto Norte.

QUINTA
MíN: 23°C
MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 23°C
MÁX: 26°C

PIERO RAGAZZI

SC-413 e a ruaAdélia Fischer foram cenários dos acidentes que tiveram vítima fatal

Segundo informações da PRF, movimento é intenso nas rodovias, mas flui com tranquilidade

litoral, leste do Planalto
Norte e Vale do Itajaí
permanecem com mais
nuvens e condição de
chuva. No Oeste, Meio
Oeste e Planalto Sul,
tempo aberto com sol
entre poucas nuvens.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 30°C

QUARTA
MíN: 21°C
MÁX: 29°C

PlIl'cialmsnte
Nub!adti.
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Vento fraco com

calmaria de manhã
Para todo o Estado, a tendên

cia hoje é de ventos fracos com

sentido oeste durante grande
parte do dia, e possíveis rajadas.
Durante o período da tarde, ven
tos ficam um pouco mais inten
sos em toda Santa Catarina.

I

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE
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• TRAVAS EALARME DE StRIE
• PARÀCHOQUE NA CORDOVEfcULO '

• TRAVAMENTO AUTOMAllCO DAS PORTAS A 15 KMIH
� IlOTAo DEA6ERlURA 00 PORTA-MALASNO PAINEl
• ALARME DEMANUTENÇÃOPROGRAMADA

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

I

Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 07(03/2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012011 [cat KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista (preço válido para pedidos realizados via internet junto a um Distribuidor Ford) ou financiado com taxa de
0,9.9% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 338,68, na modalidade CDG com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CEl) a partir
de 1.31 % a.m e 16,94% aa através do Programa Ford Credit. Ford Ka 1.01 2011 (cat. KBGl ), a pronta entrega, a partir de R$ 24.600,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada é Saldo em 48 parcelas de R$ 349,57, na modalidade
COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarfas, custos e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1,34% a.m. e 16,08% a.a. através do Programa Ford Gredit. Ford Fiesta RoGam Hatch 1.012011 (cat FAB1) a partir de R$ 26.990,00
à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 31.675,48,
Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1.29% a.m e 16,56% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de
c:éd�o ..

Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são ?peracion�li�ados pelo Ba�co Bradesco Financiamentos � ..
A. Confira outra.s .condiç.ões de financiamentonos. CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU.dlstnbuldores Ford ..As ofertas apresentadas correspondem somente as cores sohdas desses veiculas. Valores para cores metahcas elou especiais mediante consulta na revenda. MlII'

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio sebstiíuem e invalidam todas as publicações anterieres. :;;;.<".:..ii3!!::"......_::.
Capitais e regiõesmetropolitanas: 4004-1960 I Demais localidades: oeoo 7281960.

Faça revisões em seu veículo regularmente.•
VIVA O NOVO

Seguros FOrd

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,
A MAIS OWIOA.
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