
Promulgadahá dois anos,
leiaindagera controvérsias

Pais questionam fiscalização aplicada à legislação que proíbe a entrada demenores de 12

anos em lan houses de Iaraguá do Sul sem o acompanhamento dos responsáveis. Do outro
lado, proprietários de alguns estabelecimentos afirmam que já se adequaram às regras e que
não deixam crianças entrarem sem autorização. Quem descumprir as normas está sujeito à

advertência, multa, suspensão ou atémesmo cancelamento das atividades.
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blush!
Prefeitura recebe
solicitacões do Clie

�

Segundo presidente
do Conselho de Líderes
Comunitários, Charles
Longhi, lideranças de 31
bairros de Guaramirim têm
157 reivindicações. Maioria
pede obras de infraestrutura.
Página 9

OBRAS
AUTORIZADAS '

Vigilârlcia
I Sanitária

aprova
projeto de
reformado
Hospital de

Massaranduba.
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PATRíCIA
'MORAES

Rodovias ganharão
novos controladores
Dnit (DepartamentoNacional
de Infraestrutura de Transportes)
executa plano para implantação
de 2,6 mil aparelhos de
fiscalização eletrônica em
todo o país. Na BR-280, entre
Jaraguá do Sul e Guaramirim,
estão previstas três lombadas
eletrônicas, dois radares fixos e
oito equipamentos de avanço
de sinal. Página 4
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2 História

Inocentado
postumamente .

Condenado àmorte por tortura em 1762,
o mercador francês Jean Calas tomou-se urn
símbolo de intolerância religiosa na França
devido às irregularidades em seu julgamento.
Protestante em urna nação fortemente católi
ca, e que aindamantinhaurnapolítica de "to
lerância limitada' com protestantes, Calas foi
acusado de homicídio em 1761, quando urn
de seus filhos, Marc-Antoine, foi encontrado
morto na casa da família.

Rumores acusavam o comerciante
de ter matado o filho por sua intenção de
converter-se ao catolicismo, como o irmão
mais velho, Louis, havia feito em 1756. Ini
cialmente a família declarou queMarc-An
toine havia sido morto por urn assaltante,
mas logo confessaram que o rapaz havia se

enforcado, e que haviam movido o corpo,
pois temiam que o filho não pudesse ser

enterrado dignamente por ser um suicida.
Porém as cortes não aceitaram a ver

são da família, e em lO de março de 1762,
condenaram Jean Calas, que mantinha
veementemente sua inocência, a morte

pela "roda'.
, Em9demarçode 1765, urna campanha

liderada pelo escritor Voltaire levou as cor

tes a declararem a inocência de Calas, assim
como a de outros dois protestantes julgados
injustamente. Embora tivesse à época do

julgamento aceitado as alegações de "fa
natismo protestante" levantadas contra o

mercador, após rever o caso,Voltaire chegou
à conclusão de que Calas não teve urn julga
mento justo devido a sua denominação re

ligiosa, e que as cortes ignoraram completa
mente as evidências de que o rapaz tivesse
de fato cometido suicídio.

I,
I
!
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Integração Nacional
Na edição de 10 de março de

1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava que estudantes de
seis municípios catarinenses
- considerados os melhores
em seus respectivos cursos
- integrariam a caravana de

integração nacional organizada
pela liga de Defesa Nacional.
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Don Hollenbeck:
vitima do McCarthismo
O jornalista americano Don Hollenbeck,

âncora e comentarista da rede CBS, foi uma
das várias vítimas da "caça às bruxas" co

mandada pelo senador Joseph McCarthy na
década de 50. Embora não tenha sido intima
do a depor perante a comissão liderada por
McCarthy, Hollenbeck foi alvo frequente de

ataques por parte do colunista Jack O'Brian,
da Hearst Corporation.

Hollenbeck trabalhou no jornal "PM" na

década de 40, uma publicação de esquerda, e
apoiava abertamente as críticas aMcCarthy fei
tas pelo colega daCBS EdwardMurrow. Devido
a esses fatores, O'Brian iniciou uma campanha
de difamação contra a rede CBS eHollenbeck -

emocionalmente fragilizado - alegando que ele
era um "Pínko', um simpatizante do comunis
mo, e portanto, não confiável.

Com o casamento arruinado, saúde pre
cária, e sob imenso estresse pelos ataques
de O'Brian, Hollenbeck comete suicídio em

junho de 1954, vedando todas as janelas do

apartamento e abrindo todas as saídas de gás
de sua cozinha.

"A MALDiÇÃO DE TURAN"

'ltilj.

Don Hollenbeck foi um dos vários jornalistas vitimados pela "caça
às bruxas" de Joseph McCarthy, levado ao suicídio pelos ataques
pessoais de simpatizantes de McCarthy

PELO MUNDO

". - ... 1956

Repressão
"1959

Surge a Barbie
A boneca Barbie faz sua estreia na

American Intemational Toy Fair, em

Nova Iorque. Criada pela empresária
Ruth Handler, inspirada pela boneca
alemã "Bíld Lili", e fabricada pela Mat
te1. Graças à linha Barbie, a Mattel é

hoje a maior empresa de brinquedos
do mundo, com um faturamento bru
to de US$ 5.92 bilhões anuais.

�19

McCarthismo
A rede CBS de televisão transmite

"um relatório especial sobre o senador

Joseph McCarthy", episódio do pro
grama "See it Now", produzido pelos
jornalistas Fred Friendly e Edward R.

Murrow, criticando e questionando
os métodos, as alegações e a ética do

senador, que comandava a "caça aos

comunistas" no senado americano.

. .

'l

O :exército da USSR reprime vio
lentamente uma série de protestos de
estudantes na Geórgia Soviética, mo
vidos 'em oposição à política de "des

talinização" do primeiro secretário
Nikíta'Kruschev Incapaz de conter as

manifestações, o governo da Geórgia
passa' a autoridade ao Exército, que
abre fpgo contra os jovens.

Turáni átok, ou "maldição de Turan", se refere à crença de que o povo húngaro está
há séculos sob o efeito de "um feitiço maléfico". Historicamente, vários conflitos e
catástrofes nacionais foram atribuídas à "maldição", e o elevado grau de suicídio - o

sextomaior domundo - e depressão do país são as vezesmencionados como prova
damaldição.A lenda é um tema comum na literatura húngara, e o poeta do século 19

MihályVõrõsmartyatribuiu amaldição aos violentos conflitos que marcaram a história

.

da nação. O fracasso das revoluções de 1848 e 1956, a perda de território após ala guerra
mundial, e a desastrosa aliança com os poderes do eixo na 2a GuerraMundial também
são vistas comomanifestações damaldição por húngarosmais supersticiosos:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados os_ associados do Centro de Cultura Alemã de Jaraguá
do Sul para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de março de 2011 às 17h30min

em 1 a convocação ou às 18h em 2a convocação com qualquer número de sócios, para discutir

e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

.

1) Prestáção de Contas e Apresentação de Relatório da Diretoria

2) Eleição e Posse da Diretoria 2011

3) Assuntos Gerais

Jaraguá:do Sul, 01 de março de 2011,

Aparato llizarov
Usado no tratamento de fraturas graves, na recuperação
de cirurgias ósseas, e para remodelar e alongar ossos
deformados, omecanismo foi desenvolvido na década
de 50 pelo cirurgião ortopedistaGavrilllizarov; e foi
introduzido amedicina ocidental na década de 80.

_"

Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul
CNPJ 02.252.075/0001-95

Entidade de Utilidade Pública Municipal - lei nO 2.626/99
Rua: Marina Frutuoso, 1070 - Centro
89.251-500 - Jaraguá do Sul- SC

Fone: 47 - 3371 ...8525

Walmor Gesser - Presidente
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
DurvalMarcatto, Romeo Piazera VictorDanich,
presidentedaAcijs. Júnior,advogado sociólogo

Nepotismo, lei e moral

Nepotismo.
Muito tem se falado sobre isso, e

pouco se tem concluído. Vamos do início. Ori

ginariamente a expressão vem do latim e sig
nificava o favorecimento dos sobrinhos pelo

papa. Em vértice diferente, outros estudiosos dizem que
nepotismo tem alguma coisa a ver com pródigo, perdu
lário ou devasso. Sugestivo.

Atualmente o termo é utilizado para indicar favo
recimento de parentes na administração pública. Por
mais que o favorecido tenha as qualidades que se espera
para o exercício de determinada função pública, sempre
restará uma aura dedúvida na sua nomeação. Será real
mente tão competente ou foi nomeado
só por ter o mesmo sobrenome ou san

gue do chefe?
Na administração pública, entretan

to, por lidar com dinheiro público - 'ou
seja, o nosso - não há espaço para este

tipo de dúvida. Por isso, tanto se com

bate e louvável é a intenção do legisla
dor quando tenta riscar o nepotismo do

mapa através de leis.
Pois bem. Na cidade voltou a discus

são sobre o assunto. A senhora prefeita
resolveu nomear o seu marido como

secretário municipal. Em outro cargo de

confiança já está uma filha. Faltam só
dois filhos, agora. Como cantam osTitãs:

"Família, família, almoça junto todo dia
/ nunca perde essamania".

O que diz a lei? A nossa (Lei Orgânica), de Jaraguá
do Sul, diz: "Art. 90 - C. É vedada a investidura em car

go de provimento em comissão, função de confiança
ou gratificada, bem como a nomeação para cargos
políticos, de cônjuges, companheiros, parentes con

sanguíneos ou não, em linha reta, colateral ou por afi
nidade até terceiro grau do Prefeito, do Vice-Prefeito,
dos Vereadores, do Procurador Geral, dos Secretários
Municipais, dos Diretores Municipais ou titulares de

cargos equiparados, dos Presidentes, dos Vice-Presi
dentes de autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economiamista ou cargos equiparados
vinculados à administração direta, indireta, no âmbi
to do Poder Executivo e do Poder Legislativo."

O que diz a Súmula vinculante n. 13 do STF, da qual
muita gente está falando? Diz: liA nomeação de cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica in
vestido em cargo de direção, chefia ou assessoramento,

para o exercício de cargo em comissão ou de confiança
ou, ainda, de função gratificada na administração públi
ca direta e indireta em qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dosMunicípios, com
preendido o ajuste mediante designações recíprocas,
viola aConstituição Federal".

E aívocêsme perguntam: onde está a dúvida, afinal?
Na interpretação, digo eu. Alguns juristas e julgadores

entendem que referida súmula do STF

excluiu, em princípio, os exercentes de

cargos de natureza eminentemente po
lítica - SecretáriosMunicipais, Estaduais
e Ministros de Estado.

A diferença é que a nossa lei veda ex

pressamente as nomeações para cargos
políticos. E isso deve prevalecer.

Agora quem se pergunta sou eu: in

dependentemente da lei, émoral nome
armaridos e filhos dentro de uma celeu
ma dessas?

Com isso tudo, eu lembro da velha
máxima da antiga Roma: "À mulher de
César não basta ser honesta; deve pare
cer honesta".

Em tempo.
Se a voz do povo é a voz de Deus, eu

não sei. Mas sei que quando o povo se manifesta con

tundentemnte (e, ao contrário do que alguns podem
achar, povo não é só quem ganha salário-mínimo, povo
somos todos nós cidadãos, eleitores ou não), algumas
coisas acabam acontecendo.

Dois exemplos: (1') de repente, os vereadores lem
braram que deveriam discutir publicamente a ques
tão do aumento de vagas na casa legislativa e mar

caram uma audiência pública (que, a meu humilde
modo de ver, deveria ter ocorrido antes da primeira
votação - mas, antes tarde do que nunca); e (2) ouvi
dizer que o senhor vice-prefeito abrirá um gabinete
para atender o povo no centro (apesar de que eu acho
que lugar de vice-prefeito trabalhar é no paçomunici
pal' em colaboração com o prefeito - mas antes longe
do que em nenhum lugar).

"
Se a voz do povo
é a voz de Deus,
eu não sei. Mas
sei que quando

o povo se

manifesta
contundentemente,

algumas
coisas acabam
acontecendo.

"
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IMAGEM DO DIA

COMUNICADO AO 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

,

ACDL
(Câmara de Di,rigentes Lojistas) de

J�raguá do Sul e a �uJama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente) enviaram

na última semana a empresa-Compucklado
Reciclagem de Florianópolis primeira remessa

de 2011 de lixo eletrônico descartado pela
comunidade, na campanha "Recicla (DL". A
c(lrga atiqgiu 3,4 mitquilos ªe sucata.

"
-

.

i�A"" [WI ,�ll, I«;�u' 'IClhim'"�� 1/f;)1

Sesc oferece
curso de gestantes

o Sesc de Jaraguá do Sul promove a

partir de hoje um curso para gestantes. O
grupo oferece Informações gerais sobre
o processo de gestação e as mudanças
corporais e emocionais. Os encontros

acontecem sempre aos sábados, até o

dia 2 de abril, das 14h às 17h com duas

palestras, com profissionais qualifica
dos. O curso é gratuito. Inscrições pelo
telefone (47) 3275-7835 ou no e-mail
deniseedu@sesc--sc.com.br.

DIVULGAÇÃO; HORST BAUMLE
'li!

QUINTA-FEIRA
CristianoMahfudWatzko,
estudantedeDireito

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

* telefone (* não serão publicados).

Circuito de Corrida
inicia etapas dia 13

o 20 Circuito de Corrida Acorjs -(Asso
ciação dos Corredores de Iaraguá do Sul)
será realizado de março a novembro desse

ano, sempre no segundo domingo do mês
no Parque Malwee. A primeira etapa acon-

.

tece nesse domingo, dia 13, a largada será
às 8h30. Outras etapas serão, dia 8 de maio,
12 de junho, 14 de agosto, 9 de outubro e o

encerramento dia 20 de novembro, no ter

ceiro domingo desse mês. Inscrição e regu
lamento no site www.acorjs.org.br.

B·II(')� (:�A- 0"1c '%'I"UJi�' Pi'(111C:'(:� �.,iJ c % H�",.�",JI�'"U,,/U,.�

Palestra ensina
mulheres a investir

Acontece dia 14 a palestra Bolsa para
Elas, que ensina as mulheres como inves
tir na Bolsa deValores. O evento gratuito é

promovido pelaXP Investimentos e acon

tece na Scar, às 19h. Quem se inscrever
concorre a uma bolsa da Lez a Lez, ganha
20% de desconto na loja da marca e parti
cipa do sorteio de um curso sobre merca
do financeiro. Convites devem ser retirados
com antecedência na XP Investimentos,
Loja Lez a Lez ou na secretaria da Scar.

CCI e Unerj
oferecem curso

A Unerj (Centro Universitário de Iara
guá do Sul) em parceria com o CCI (Cen
tro de Cultura Italiana) comunica que
estão abertas as matrículas para o curso

regular de Língua Italiana. O curso tem

duração de três anos e as aulas acontece
rão na Unerj, nas segundas e quartas-fei
ras, das 17h30 às 19h. O custo do semestre
é de R$ 564 podendo ser parcelado em até
três vezes. Interessados devem entrar em

contato pelo telefone (47) 3275-8241.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRANSITO

Fiscalização pesada nas rodovias
Dnit começa a instalação de radares, lombadas eletrônicas e avanços de sinal por todo o país
Os motoristas devem ficar
mais atentos ao trafegar
pelas rodovias federais
pelo Brasil todo.

_... ara reduzir os aciden

_.. tes de trânsito em áre
as urbanas e rurais o

Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura e

Transportes) já executa o PNCV
(Programa Nacional de Contro
le Elerrônico de Velocidade).
Com ele, serão instalados nas

rodovias federais 2.696 equipa
mentos, que vão monitorar as

ruas pelo prazo de cinco anos.

Durante este período, o gover
nó federal investirá R$ 773,3
milhões no programa, com re

cursos previstos no PAC.
E Santa Catarina não está fora

da lista. Ao todo, no Estado serão

implantados 47 lombadas ele

trônicas, 77 radares fixos discre
tos e nove avanços de sinal. Esse
modelo deradares é inédito em

todo o país, eles têm a função de
manter a velocidade dos veículos
dentro do limite permitido por
toda a extensão da via.

A região, que é cortada pela
BR-280, também foi contem

plada. Serão três lombadas ele
trônicas no trecho entre Iaraguá
e Guaramirim, nos quilômetros
60, 66,50 e 54,50. Já os dois ra-

,

dares fixos .ficarão nos quilô
metros 46,50 até o 54,50, em

Guaramirim. -E todos os equi
pamentos de avanço de sinal,
que vão monitorar a passagem

.

O primeiro dia da volta para
casa após o' feriado prolonga
do de Carnaval foi tranquilo nas

rodovias da região. No final da
tarde de ontem, a Polícia Rodovi
ária Federal não havia registrado
congestionamento na BR-280 e

BR-IOl, que dão acesso às praias
do Litoral Norte. Houve apenas

I

trânsito lento nas saídas das

praias. Não houve nenhum regis
tro de acidente grave na região.

A movimentação maior deve
acontecer na manhã de hoje,
quando termina o feriado. A PRF
estima que o tráfego aumente

em 60% e a maioria dos turistas

siga para Curitiba, por isso, a BR-

de veículos no sinal vermelho e

também a parada em cima das
faixas de pedestres, serão insta
lados em Iaraguá, nas sinaleiras
que ficarem entre os quilôme
tros 60,30 até 65,70. Ao todo se

rão oito semáforos monitoran
do o trânsito.

O Dnit ainda não tem a data

para os aparelhos entrarem em

funcionamento na região. Mas a

instalação começou em março
pelo país. Segundo os contra

tos feitos com as empresas que
prestarão o serviço ao órgão, o
prazo máximo para a operação
de todos os controladores é de
24 meses.

,.

Dnit ainaa não tem
previsão de quando
aparelhos começam
a funcionar no Vale

do Itapocu.

Alguns locais que vão rece

ber o equipamento já abriga
ram outros entre os anos 2002
a 2007, mas pararam de fun
cionar depois que o contrato

com a empresa que prestava o

serviço foi encerrado. Como é
o caso da lombada eletrônica

que existia próxima a Ponte do
Portal. Além de ser a saída e

entrada de Jaraguá do Sul, no
mesmo local há o acesso aos

bairros Recanto Feliz, Amiza
de e Schroeder 1, o que gera
ainda mais movimento.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Na Ponte do
Portal, onde já
havia fiscalização
até 2007,
a lombada
eletrônica deve
ser reativada

• AVANÇ� DE SINAL
• km 60,3
• km 61
• km 61,1
• km63,3
• km 64,3
• km 64,6
• km 64,7
• kfl)'65,1
• km 65,7

• LOMBADAS
ELETRÔNICAS

MOVIMENTAÇÃO MAIOR DEVE ACONTECER NA MANHÃ DE HOJE, QUANDO TERMINA O FERIADO

Trânsito intenso na volta para casa
101 deve ser uma das mais mo

vimentadas. A BR-280 também

deve. ter movimento intenso, já
que não é duplicada.

Orientação é que
motoristas peguem a

estrada bem cedo ou
à noite, após às 22h.

Para evitar os congestiona
mentos, a dica da PRF é que os

motoristas peguem a estrada
bem cedo, ou à noite, após às 22
horas. O aniversário de Joinville
nesta quarta- feira vai intensificar
o trânsito na parte da tarde, pois

PIERO RAGAZZI
.

os trabalhadores poderão adiar a
volta ao meio-dia para a noite.

Para aumentar a seguran
ça dos veículos. de passeio, o
tráfego de caminhões com

cargas pesadas em pista sim

ples foi restrito ontem, das
16h às 22h, e na hoje segue

I

impedido das 6h ao meio-dia.
Os caminhoneiros que infrin

girem a determinação serão

multados em R$ 85,13.
.,

Tráfego deve
ser intenso na

BR-280, que dá
acesso às praias

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,
,

Aguas de março
Apesar dejá terassumido

, publicamente quegostaria de
,

ser candidata à Prefeitura, Pedra
, Konell sabe que não conta com
apopularidade,da sua mãe.

Também seria arriscado se
,

lançar pela primeira vez em uma

.disputa eleitoral justamente para
o cargo demaior importância

"

do município. Na sucessão de
Cecília ainda aparece o nome do

" empresárioAlcidesPavanello,
'que embora desfrute de respeito
junto à comunidade, nem de

longe tem o carisma da prefeita.
Sabendo dessas limitações, éforte
a corrente noDEMque tentafazer
Cecília desistir do seu sonho de

aposentadoria para se arriscar em
uma possível reeleição. Nesse caso,

, tendo que responderpor todos
"

os erros e acertos de sua gestão.
Cecília declarou várias vezes para
imprensa que seu compromisso
político acaba em dezembro de

2012, mas dificilmente conseguirá
resistir à pressão. ODEM não

tem outro nome à altura e não

pretende entregar o poderassim
tão fácil para ninguém. Com
Cecília, os democratas poderiam

Relorço
Quem estará comAmin na cidade
é Silvio Dreveck, que promete
atuar como deputado da região
naAssembleia Legislativa. O PP

de Jaraguá elege a nova diretoria
emmarço. Ademir Isidoro deve
continuar no comando do partido
e ficará responsável por fechar
as alianças para as eleições
municipais. Dreveck articula
para esse ano a posse de Dieter

Janssen naAssembleia. Faz parte
da estratégia do partido de dar
visibilidade aos candidatos a

prefeito em 2012.

até se arriscar a correr sozinhos.

Afinal, a máquina afavor é uma
tremenda aliada.
Na oposição, despontam os

nomes deNatália Petry (PSB)
eJean Leupretch (PC do B),
porém os dois vereadores são de

siglas pequenas, com estrutura

reduzida. Por isso, abririam
mão da cabeça de chapa em
nome de um novo projeto
para o município. Esse nome
hoje éDieter lanssen (PP). O
mais votado em Iaraguá para
deputado estadual, Dieter seria
capaz de aglutinar também o '

PT e o PMDB, do presidente da
Câmara de Vereadores, Jaime
Negherbon e do deputado
estadual, Carlos Chiodini.
Restando saber para que lado
voariam os tucanos, que hoje
estão divididos entre governo e

oposição. De qualquermaneira,
as peças começam se posicionar
de forma mais clara ainda
neste mês de março com a

indicação da SDR (SecretaTia
deDesenvolvimento Regional)
e as eleições dos diretórios
municipais.

(47); 30SMJ3 1

'r io
o deput d esn dual
Carlos Chiodini (PMDB)
recebeu centenas
demensagens o
parabenizando pelo
aniversário através do
Pacebock ontem, B
aproveitou o dia para
passear comWl1ilo� e

f:.,. """""ui'6Pi/:\1ii! ftm" Bru&'iHnu'ft. fUlll1 &.l \i1J �. , 1')-!!:Dili ' ·6.

Nessa quarta ..feira,
-

Chiod!nl retorna CapItal
do Bstado para cumprir
qenda p "UtiOOi

. ,

Sem agilidade
Mário Fernando Reinke critica a postura
do vereador Pier Gustavo Berri que pediu
vistas ao projeto de suplementação de R$
500mil para serem investidos no hospital.
"A mensagem dizia que poderíamos receber
a liberação para obra a qualquermomento,
como aconteceu. Queríamos adiantar o
processo burocrático. Mas tem gente que só

quer aparecer", lamentou o prefeito.

mi,D- eDll'cora
O deputado fe era} Espirldião ,Amm vem a

Jaraguá do S na quinta-feira. Participa de
encontro do pp domunicípio e também se

reúne com representantes. das principiais
entidades da cidade.Vai ainda reforçar o
apoio à candidatura de Díeter Jans.senJ!i a
quem vê como, uma excelente alternativa

para renovação política.
EDUARDO MONTECINO

II' IlIIJ/!_Utl nllllfl1llllflllllff_nllllIJmUmm,1 '

BRFIM.A
AUTORIZAÇÃO

prefeito Mário Fernando Reinke (PSDB) recebeu
ontem a aprovação da Vigilância Sanitária para
iniciar as obras de readequação do Hospital dê
Massaranduba. Reinke visitou o locallogo depois

"

.acornpanhado de engenheiros e de uma equipe da Coper
vida, que deve administrar a unidade de saúde. Agora, o

Executivo aguarda a autorização da Câmara deVereadores 'do
projeto que pede a suplementação de R$ 500 mil para serem

investidos no local. Enquanto isso, prepara a licitação da obra,
q'4�P prefeito esperaverprontaatéagosto desse. Q. "Jáperde-

,
.

':"
J "t,.. _',

. ".,' _,", '

..

'

..
1
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1

mos 'lnuito tempo com"issQ", ·llesabava Reinke., atai, d�ica I

deR$l,5milhão devem ser investidos na reforma o hospital,
inaugurado em dezembro de 2008 pelo ex-prefeito Dávio Leu

(DEM), sem licença de funcionamento, e fechado até agora.

FME
O presidente da Fundação Municipal de Esportes, Márcio Feltrin,
aguarda uma comunicação oficial para saber se continua no cargo
ou não. Tem convivido com muitos boatos ultimamente e precisa
de tranquilidade para trabalhar. Feltrin conta com prestigio junto à

prefeita Cecília Konell, mas pesa contra ele uma discrição exagerada
para uma pasta que precisa aparecer. Além, é claro, do compromisso
da prefeita com Carione Pavanello, que foi o responsável por levar a
família Konell a assinar ficha no DEM.

", , ... ,. ,._ ......

Planejamento
Nesse domingo dia 13, além do

PSBD, o PT reúne os filiados

para traçar o planejamento
do ano e também debater

, es�ratégias para as eleições de
2012. O encontro acontece na

sede campestre do Sindicato
do Comércio a partir das 9h.

Em Brasília
o ex-deputado estadual
Dionei da Silva (PT) passou
os últimos dias novamente
em Brasília. Deve assumir
uma função de assessoria na
Câmara Federal. Nos planos
de Dionei está a disputa à

, Prefeitura de Jaraguá em
2012. Mas, antes, ele terá que
reconquistar espaço dentro
do próprio partido, que
hoje defende a bandeira de

renovação.

H V da
A audiência pública
para discutir o
aumento no número'
de veresdores foi
transferIda para o dia
ao demarço,Até ld, a
expectativa é de que OI
Animas se 'calmem,
ma de fato hoje a
alteraç!o h LeiOrgêntea
tem poucas chances de
aprovftçlo,
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-DO LEITOR

A Grande Deusa
lgumas pessoas não

acham necessana a

instituição de um dia

para a mulher; dizem

que as razões são comerciais e

que todos os dias são da mulher,
do homem, da raça
humana. Discurso

bonito, mas assim
como existe uma

data para lembrar
o holocausto judeu,
justifica-se um dia

para celebrarmos a

mulher e refletirmos
sobre todas as ma

nobras pata menos
cabar o feminino ao

longo dos últimos milênios.
De seu caráter de Grande

Deusa, reverenciada pelo ho

mem, seu universo empalideceu
com a chegada do Neolítico, há
cercá de oito mil anos a.C. Aos

poucos, o homem e seus deuses
masculinos assumiram o lugar de
destaque antes reservado à Deu
sa Mãe, de modo que por longo
período a mulher será simples
joguete nas mãos de seu algoz.
Hoje, apesar de muitas conquis
tas, ela ainda sofre com" a men

talidade machista em muitos

lugares. Muitos homens pensam
como o autor do código mosaico,
onde a mulher é propriedade do
homem, ao lado do escravo, casa,

boi e jumento (Êxodo 20,17). O
discurso do apóstolo Paulo tam

bém colaborou para que a mu

lher fosse vista como ser inferior.
Assim como Aristóteles, ele pen
sava que a mulher devia ficar ca-

lada e ser submissa

" ao marido, porque
110 senhor da mu

lher é o homem" (I
Coríntios, 11,3).

Ruídos da era

patriarcal ainda
ecoam entre nós.
Não faz tanto tem

po, um homem que
matasse a mulher

alegando traição,
tinha a pena abrandada. Os de
fensores do assassino argumen
tavam que agira "em defesa da
honra". Talvez essa ideia absurda
tenha base numa lei bíblica que
prescrevia que o marido tinha

poder sobre a vida da compa
nheira (Deuteronômio 22,13).
O dia 8 de março devia lembrar
mais que o holocausto das ope
rárias americanas, em 1857.
Podia ser um momento para
lembrarmos a época em que as

leis patriarcais não haviam sido
inventadas, e homem e mulher
viviam em igualdade, sem sobre

pujar um ao outro.

Não faz tanto
tempo, um
homem que
matasse a

mulher alegando
traição, tinha a

pena abrandada,

"

Fernando Bastos, cartunista e escritor

EDITORIAL

Campanha da Fraternidade
CNBB (Confederação Nacional dos Bis
pos do Brasil) lança hoje a Campanha
dà Fraternidade 2011. O tema deste
ano é "Fraternidade e a Vida no Plane

ta" e o lema é "A criação geme em dores de par
to". O objetivo é conscientizar sobre o aqueci
mento global e as mudanças climáticas. A busca
de ações que preservem a vida
no planeta é outrameta.

A campanha vai alertar,
ainda, para a ameaça à biodi
versidade e para o risco da es

cassez de água no planeta. A
CNBB também pretende tocar

na relação que há entre o aque
cimento global e as atividades hu-

manas; questionar o modelo energético do país;
denunciar o desmatamento e as queimadas, res
ponsáveis por 50% da emissão de gases de efeito
estufa no Brasil; e interpelar o agronegócio e o

atual modelo de desenvolvimento. A CF também
vai apontar atitudes que podem ser tomadas por
pessoas, comunidades, governo, empresas e ins-

tituições, com o objetivo de preservar a vida no

planeta terra.
Ao escolher o meio ambiente como tema deste

ano, a CNBB confirma uma questão que hámuito
tempo vem sendo ressaltada pelos ambientalistas:
é preciso mudança de comportamento de toda a

sociedade para preservar a vida no planeta. Isso
começa com pequenas atitudes,
como não jogar lixo no chão e

não poluir os rios. Pode parecer
insignificante, mas são os gestos
mais simples que fazem a dife

rença na sociedade e refletem

quem realmente somos.
Não podemos ser egoístas

a ponto de usurpar os recursos

naturais descontroladamente e causar conse

quências irreversíveis para a geração vigente
e também às futuras gerações. Garantir que o

compromisso com a vida seja cumprido depen
de de um processo de transformação que come

ça dentro de cada um de nós, e é essa mudança
que a CF pretende promover.

"

DO LEITOR.

Sobre as mulheres

Ainda é preciso
dar voz a muitas
mulheres que
estão à mercê
da violência e

da miséria, que
vivem ignorantes

das leis que
as protegem
e dos direitos

conquistados.

Ontem,
dia 8 de março, resolvi vasculhar

algumas pesquisas e me deparei com as

mais diversas informações. Segundo da
dos do último Censo do IBGE (2010) a

população feminina brasileira é de 97.342.162,
cerca de quatro milhões a mais que a masculi
na. Uma pesquisa do Ibope aponta que 51% das
mulheres brasileiras são mães e

um terço delas não vivem com

companheiros ou maridos e,

ainda, que 56% exercem alguma
atividade profissional. Também
nos mostra o IBGE que mulhe
res ganham em média 70,7% do
que recebem os homens e isso é

agravado quando ambos têm 12

anos ou mais de estudos, caindo
para 58%. O país elegeu em 2011

.

a primeira presidenta da histó

ria, oito senadoras, 45 deputa
das federais e"137 estaduais. Até

agosto de 2010, SR no canal Ligue
180, foram feitos mais de 61 mil

registros de violência contramu
lheres (física, moral, psicológica,
patrimonial e sexual).

Todas estas informações só nos mostram

que, embora as mulheres tenham feito progres
sos, continuam em desvantagem. Não estou fa
lando em competir, de querer ser melhor, ape
nas de ter os mesmos direitos e deveres. A dupla
jornada que amulher enfrenta diariamente é um

exemplo. Em 1917 as mulheres se levantaram na

famosa luta por "pão e paz". De lá para cá foram

grandes as conquistas, mas ainda há precon-

ceita, violência e menosprezo. Ainda é preciso
dar voz a muitas mulheres que estão à mercê da
violência e damiséria, que vivem ignorantes das
leis que as protegem e dos direitos conquista
dos. Mulheres que têm um filho por ano e que
os perdem para a fome ou doenças causadas

por falta de higiene e prevenção. Foram por
estas, que mulheres corajosas e

especiais como: Madre Tereza,
Irmã Dulce e Zilda Arns, tanto
se preocuparam, aconselharam
e lutaram.

É maravilhoso vermos a

evolução, o sucesso, o glamour
de tantas, mas não podemos
perder de vista as que sofrem e

desconhece o simples conforto
de um par de sapatos, o toque
macio de uma peça de roupa
nova, o perfume suave de um

sabonete, do direito de dizer
não ao companheiro, de fazer
exame preventivo ou mamo

grafia, tomar anticoncepcional
ou usar camisinha.

Então, neste 8 de março, de
dicado à nós como marca de luta e conquistas,
parabéns a você mulher que faz a diferença na

atividade em que desenvolve e, te proponho,
aproveite este momento para refletir sobre qual
a sua responsabilidade na situação de tantas

Marias, Iracemas ou Ioanas, que ainda não tem

o que comemorar.

"

"

Nilza Helena da Silva Vilhena,
funcionária pública e escritora

, , I ,�
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Começa hoje em todo o

Brasil uma das datas mais
importantes para quem segue
o crístísnísmo; a quaresma.

Junto
com ela - e não coinciden

. temente, já que os 40 dias são
marcados pelas religiões cristãs
como um período de reflexão e

conversão - tem início a Campanha
da Fraternidade 2011, que deve con

tinuar sendo trabalhada até o final do
ano. A 47a Campanha tem como tema

"Fraternidade e aVida no Planeta", com
o lema HA criação geme em dores de

parto".A escolha, que ressalta a ecologia
pela terceira vez desde 1964, quando o

primeiro evento deste tipo ocorreu, de
monstra uma mudança que vem ocor

rendo já há algum tempo:' a abertura
da Igreja Católica no Brasil a temas não
necessariamente religiosos.

O Padre Luiz Antônio de Faria, que
integra a Paróquia São Sebastião des
de 23 de janeiro deste ano, afirma que
a principal intenção da campanha na
cional é fazer com que as pessoas re
flitam sobre a degradação ambiental
do planeta, que ele define como "nossa
casa". "Hoje, a Igreja está profundamen
te inserida em todas as questões da vida
diária. Nossa pregação sempre foi por
uma vida melhor, e isso inclui política,
economia, e tudo o que for pertinente

. nesse sentido", explica o padre.
Segundo ele; o tema deste ano,

mais do que promover uma mudança
de hábitos, demonstra uma aproxi
mação com temas que, originalmen
te, eram vistos como .essencialmente
'científicos. HÉ um tema que une a

todos, religiosos, ateus, todas as pes
soas. E aproxima sim da ciência. Ela
nos mostra que, daqui a alguns anos,
não terá mais como voltar atrás em

relação a tudo o que estamos fazen
do com o meio ambiente", destaca
Faria. O lema escolhido, de acordo
com o padre, demonstra exatamente

esta renovação: "quando digamos que
Ia criação geme', isso pode ser visto
como um clamor, o clamor na hora
damudança. Mas essamudança pode
ser a morte, ou a vida - o renascimen
to". Além das pregações durante as

missas, o tema será tratado também
em projetos que ainda estão sendo
desenvolvidos pela paróquia.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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"
Nossa pregação sempre

, foi por uma vida melhor,
e isso inclui política,

economia, e tudo o que
for pertinente nesse

sentido.
P/.\,OR't WIZ
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"
PI ERO RAGAZZI
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Padre Luiz Antônio de Faria diz que ecologia será tratada durante as missas e também nos projetos desenvolvidos pela paróquia

HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES DE QUARTA-FEIRA DE CINZAS
• Paróquia São Judas Tadeu - 8h e às 19h30, com o padre Elias
• Paróquia São Sebastião - celebrações na Rainha da Paz às 8h,
além de celebrações na Matriz às 9h, 15h30 e 19h

• Paróquia São Francisco de Assis - 8h e 19h30, com Missa da Saúde às 14h30
• Comunidade Sagrado Coração de Jesus - 8h, com o Frei Haroldo
• Comunidade Santa Cecília (bairro Chico de Paulo) - 19h30

• Comunidade Santa Clara (bairro Rau) - 9h30, com o padre Elias
• Comunidade Santa Ana - 19h30, com o frei Haroldo
• Comunidade Santa Paulina (bairro Vila Lenzi) - 19h30, com o padre Napoleão
• Comunidade Nossa Senhora Aparecida - 8h
• Comunidade São José (bairro João Pessoa) e demais comunidades - 19h30

LOCAL DEVE DEMORAR PEtO MENOS DOIS ANOS PAr{A SER CONCLUíDO

Doáções possibilitam construção de capela
GUARAMIRIM

No início, o dinheiro era pre
ocupantemente escasso. Depois,
no entanto, a ajuda da comuni
dade acabou possibilitando o an

damento de uma obra de 1.771
metros quadrados e dois pisos: a
Capela Nossa Senhora Aparecida,
em Guaramirim. A coordenadora
da comunidade e dos trabalhos,
Rosete Kasnirski, conta que hou
ve épocas em que não havia mais

que R$ 50 disponíveis - e era preci
so "esticar" ao máximo o material

que já havia sido comprado.
"Começamos em setembro

do ano passado, praticamente
sem nada. Agora, graças a Deus,
estamos indo bem", afirma Ro
sete. No momento, a edificação
ainda está no primeiro piso,
construído com as, colaborações
que chegam periodicamente.de
iniciativa de moradores e empre
sas. Essas doações, inclusive, são
a única fonte disponível, já que
nenhummontante foi disponibi
lizado por qualquer outro órgão.

I ja discute impol·tânda
dapreservaçãoambien
Campanha da Fraternidade deste ano propõe reflexão sobre aquecimento global
JARAGUÁ DO SUL

"Queremos agradecer, inclusive,
por toda a ajuda que tivemos. Só

conseguimos trabalhar porque
essa iniciativa existe", afirma a

coordenadora.

A construção da capela, que
fica no bairro Recanto Feliz, em
Guaramirim, deve levar pelo me

nos mais 24 meses para ser con

cluída. "Se tivéssemos dinheiro na
mão, ficaria prontomuito 'mais rá
pido. A empreiteira falou que, nes
se caso, tudo ficaria pronto em até
dois anos.Assim, não faço ideia de
quantos anos vai levar", comen
ta Rosete. Quem quiser ajudar ou
fazer alguma doação pode entrar
em contato com a coordenadora

pelo telefone (47) 3373-1028.

EDUARDO MONTECINO

" 1 \
, I I
" I

i :

Bases da capela estão sendo edificadas. Construção
começou há seis meses e deve ter dois andares

l�
1�'Jl,li'.,",�,
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Feliz aniversário para Rose Spredemann (esquerda)
que "Completou idade nova dia 8/3. Quem deseja

felicidadesmil é sua amiga Mara.

Felicidades para Camila Gruber '

que completou 15 anos no
dia 22/2, seus pais e sua irmã

�andam os parabéns,

"'"

Muitas Felicidades para o casal Nadjine Rebelato e Renato

Baségio, que se casaram no dia 19/2 em Guaramirim.

Mil vivas
para'

I Stephany
que dia 3/3

I
.

cõmpletou
3anose
dia 10/3

sua mamãe
Edenir

complet� ,

.mals

_íf �
Os casais Arno e Marselli Neuber, MÇlgali

, e Aroldo no cruzeiro Bierfestival Cruise
o CM.E.I MARIO NICOLLlNI- (Três Rios'do Norte) parabeniza
a todos os seus funcionários e pais na confecção de fantasias

para realização doCarnaval infantil, parabéns a todos.

,"" i1If!!

Mil vivas para lavínia que completou
1 aninho dia 5/3. Querrtdes�ja toda
felicidade do mundo são os dindos

Patrícia e Alexandra.
Parabéns em
dobro para
Raquel que
completou
idade nova
dia 26/2.
E também
colou grau,

no último dia
1gem Design
de Moda.

Quem deseja
felicidades e
sucesso é sua
amiga Melita.

I

Co�'."�' d '
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INfORMAllCA
VENDRS E RSSISTÊNCIR TÊCNICR
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo@terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila lalau

Jaraguá do sul-se

l'h1r<tf�W0i h11k1i�Olü
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ticiparam da reunião, 24 pediam
obras, sendo que 17 demanda
vam melhorias de encanamento

e esgoto. As outras reivindica

ções se referem à construção de

postos de saúde, áreas de lazer,
pavimentação e reforma de ruas.

"Muitas dessas exigências já
estavam sendo atendidas, mas

com as chuvas do mês passado
houve um retrocesso porquemui
tos locais ficaram danificados," ex-
plicou o presidente do Clico

'

Segundo Longhi, a admi

nistração municipal já tem um

cronograma para as solicitações
repassadas na reunião, mas fri
sa que algumas obras terão de

esperar. "Nós entendemos que
nem todos os pedidos podem ser

atendidos de imediato. Alguns
nem são de responsabilidade da

Prefeitura, mas sim do governo
do Estado", disse.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

"
Muitas dessas

exigências já estavam
sendo atendidas, mas
com as chuvas do mês
passado houve um
retrocesso porque

muitos locais ficaram
danificados.
CHARLES lONGHl,

PRESIDENTE DO (UC

"

Uma lista com 157 reivindicações
Conselho de Líderes Comunitários e Prefeitura debateram as prioridades dos bairros

PIERO RAGAZZI

Charles Longhi
vê resultados

positivos com
reuniõese afirma

que existe um

cronograma para
execução das

obras solicitadas

GUARAMIRIM

A reunião do Clic
(Conselho de lideranças
Comunitários) de
Guaramirim resultou no

encaminhamento de 157
solicitações de obras à

administração municipal.

O
presidente do conselho,
Charles Longhi, se diz sa

tisfeito com o resultado
das reuniões, realizadas

mensalmente. Na quarta-feira
passada, dia 2, o Clic se reuniu
com o prefeito Nilson Bylaardt
para encaminhar as exigências
das comunidades, e discutir as

prioridades na realização das
obras. O conselho integra as de
mandas das lideranças de 38 co

munidades de Guaramirim
"Essa é a quinta vez que o pre

feito compareceu na reunião do

Clic, e nunca tivemos uma comu
nicação tão próxima com a Prefeí
tura'" diz o presidente. Na última
reunião, compareceram as lide

ranças comunitárias de 31 bairros,
que encaminharam 157 pedidos à

administração municipal.
"Antes, eram 15, 16 bairros

que participavam das reuniões,
agora temos cerca de 30 que es

tão sempre presentes. Os resul
tados têm sido muito positivos",
avaliou. Dos 31 bairros que par-

DIAGNÓSTICO DAS PRIORIDADES 2011 DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE GUARAMIRIM

ITEM SOLICITADO QUANTIDADE PERCENTUAL
• Melhorias ruas e estradas 24 15,4% = infraestrutura
• Pavimentação 22 14,1% = Planejamento
• Área de Lazer 17 10,9% = Esportes
• Limpeza Pública:

.

Boca de lobo e tubulação 17 10,9% = Infraestrutura
• Transporte Coletivo 10 ': 6,40% = Gabinete
• Troca de Tubulação , 9 5,80% = Infraestrutura
• Telefonia 7 4,50% = Desen. econômico
• Saneamento Básico 6 3,85% = Infraestrutura
• Iluminação Pública 6 3,85% = Infraestrutura
• Creche/Escola ó •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5 3,20% = Educação
• Rede Elétrica 5 3,20% = Desen. Econômico
• Sinalização ruas e localidade 5 3,20% = Planejamento
• Melhorias Abastecimento de água 5 : 3,20% = Administração
• Construção e Melhorias Postos de Saúde 5 ; 3,20% = Saúde
• Escrituras de Terrenos 2 1,30% = Planejamento
• Policiamento 2 1,30% = Gabinete
• Outros Pedidos 10 6,40% = Todos

TOTAL DE PEDIDOS = 157

FAMíLIA DIZQUE SAÚDE DA GAROTA ESTÁ PIORANDO RAPiDAMENTE

Bingo e rifa para &;udar a menina Jéssica
JARAGUÁ DO SUL

A família de JéssicaAparecida
Flores, de 13 anos, pede ajuda da
comunidade para realizar o tra

tamento da menina. Portadora
de Mielomeningocele, doença
degenerativa congênita, Jéssica

precisa urgentemente de cirur

gia, que a família só conseguiu
em Porto Alegre.

O procedimento está marca

do para o dia 11 de abril, mas a

situação de saúde da garota está

preocupante. "Ela não está mais

comendo, está perdendo muito
peso, cada dia ela fica mais de

bilitada", afirmou a mãe, Alcio
ne Peters. "Estamos correndo
contra o tempo, e com medo
de que seja tarde demais", disse.
O caso da menina foi divulgado

com exclusividade pelo O Cor
reio do Povo na edição do dia 27

de janeiro.

Segundo Alcione, Jéssica está
com apenas 12 quilos, situação
que deixa a famíliá desesperada.
Alcione conta que a menina foi
submetida a exames para saber
o motivo de ela estar perdendo
peso tão rapidamente.

"Não temos condições de es

perar com o' estado dela, e ainda
tem outras 47 crianças na frente
dela na fila", lamentou a mãe.

PIERO RAGAZZI

Endividada pelos custos da
medicação, consultas médicas e

exames, a família vai realizar um
bingo e uma rifa para custear a

cirurgia e a mudança para Porto

Alegre. O bingo e a rifa aconte

cem no dia 9 de abril, na Comu
nidade Santa Clara, no bairro

Rau, às 14h. "Precisamos de mais
brindes para o bingo, além de
doces e salgados para o café da

ação", acrescentou.
Quem quiser participar, OÚ

ajudar com brindes, doações ou '

serviços, pode ligar para os tele
fones 9964-8287 e 9215-3277.

Alcione diz que
tratamento da meninâ

é uma "corrida
contra o tempo"
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Lei que restringe acesso.

não é cumpridapor todos
Pais acreditam que fiscalização dos estabelecimentos deveria sermais rigorosa
JARAGUÁ DO SUL

Há pouco mais de dois anos,
em janeiro de 2009, a prefeita
CecOia Konell promulgava lei que
regulamentava o funcionamento
de lan houses no município.

egundo .

a norma, esses locais, por

.....
serem pontos de jogos violentos ou

obscenos, não podem ser frequen
_... tados por menores de 12 anos desa

companhados dos pais. Já os adolescentes

entre 12 e 16 anos precisam ter autorização
dos responsáveis e menores de 16 anos de
vem se retirar desses espaços antes das 22h.

Jogos com cenas de sexq ou violência tam

bém são proibidos de serem acessados en

tre o público infantil e adolescente.
Quem descumprir a lei está sujeito

à advertência, multa, suspensão ou até

mesmo cancelamento das atividades e

por isso, muitos proprietários de lan hou
ses decidiram ser mais rigorosos no aten

dimento a este público.
É o caso do dono de uma lan house

na Ilha da Figueira, Mauro Pino Junior,
26 anos. Ele conta que possui o estabele
cimento há cinco anos, e apesar de estar

localizado em frente a uma escola estadu- "

al, não permite o acesso de crianças desa
companhadas de adultos ou em horário
escolar. "No começo eu trabalhava com

jogos, agora também por causa desta lei,
trabalho somente com acesso à internet.
As pessoas acessam para pesquisas, tra
balhos de escola ou para imprimir algum
documento", explica.

PROPRIETÁRIOS FOCAM
NO ACESSO À INTERNET

o empresano Luciano Nicolodi, 37

anos, dono de um cyber no Centro tam

bém diz tomar a mesma postura. O local
está adequado à lei, possuindo câmeras

de vigilância, cadastro de dados dos usu
ários e restringindo o acesso de crianças e

adolescentes. "Tirei os jogos e só ofereço
acesso à internet. A maioria das crianças
vem aqui acompanhado dos pais. A gen
te também possui um sistema que barra

qualquer acesso a site de pedofilia", co
menta. "Eu vejo se eles estão de uniforme
e pergunto se não estão faltando na aula.
E acesso aos jogos violentos só permito
com autorização dos pais", acrescenta a

atendente de uma outra casa de jogos, que
prefere não se identificar.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Lei diz que jogos violentos ou com cenas de sexo não podem ser acessados pormenores de idade

Proprietários entrevistados pela reportagem afirmam que já se adaptaram às normas

CRIANÇA DE DEZ ANOS GARANTE QUE NUNCA FOi BARRADA

�
f

, ,

"
No começo eu

trabalhava com jogos,
agora também por
causa desta lei,

trabalho somente com
acesso à internet.

MAURO PINO JUNIOR

"

• O QUE DIZA LEI
• É proibida a entrada e

permanência de crianças ,

menores de 12 anos sem o

acompanhamento dos pais;
• Adolescentes entre 12 e

16 anos só podem entrar '

em uma lan house com a

autorização dos responsáveis;
• Pessoas com menos de 16

anos devem se retirar desses

espaços antes das 22h;
• Menores de' 18 anos só

podem ficar na lan house até

à meia-noite;
• Nenhuma criança ou

adolescente pôde utilisar

jogos que tenham cenas de

violência ou sexo;
• As casas de jogos devem ser

instala'êlas em um raio de,
pelo menos, 500 metros de

instituições de ensino;
• Nenh,w,ma lan house não pode
comercializarou permitir
o consumo de bebidas

alcoólicas ou cigarros nem
autorizar os usuários a

organizar apostas envolvendo
valores em dinheiro ou

prêmio;

.SANÇÕES
• Advertência
• Multa de dez UPMs (Unidade '

Padrão Municipal), somando
R$1040,20

• Suspensão das atividades por
até 30 dias

• Cancelamento do alvará de

localização e funcionamento

Mãe diz que acesso é facilitado
Apesar dos empresários entrevis

tados pela reportagem do O Correio
do Povo afirmarem restringir a en

trada de crianças e adolescentes às
lan houses, pais e filhos ainda dizem

conseguir acesso fácil a estes estabe

lecimentos, em diversos horários do
dia. G.B, 10 anos, por exemplo, con
ta que frequenta uma lan house no

Centro de Iaraguá do Sul, pelo menos
uma vez por semana. Ele vai acompa
nhado de colegas da mesma idade, e

revela nunca ter sido barrado pelos
atendentes.

"Vou com meus amigos, e gosta
mos dos jogos de tiro. Nunca me bar
raram", declara o menino, que teve

o nome preservado por questões de

segurança. Amãe do garoto, que tam
bém prefere não ser identificada, E.B,
diz que a fiscalização deveria sermais
rigorosa. "É um local com muitos

adultos e com jogos violentos. Deve
riam deixar entrar só com autoriza-

ção dos pais. Eu não deixo meu filho
ir sempre, mas pode ter crianças que
vão sem os pais saberem", argumenta.

Na manhã de ontem, a equipe de

O Correio do Povo entrou em conta

to com fiscais do setor de Posturas da

Prefeitura, mas eles informaram que
somente o secretário de Planejamen
to, Aristides Panstein, poderia se pro-

. nunciar sobre o assunto. No entanto,
até o fechamento desta edição, ele
não foi localizado.I
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PREVISÃO DO TEMPO 1/1111/1'
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CHUVA
�"��O llTOB/tL
Sol entre algumas nuvens no

Oeste, Meio Oeste e Planalto
Sul. Nas demais regiões,
variação de nebulosidade e

chuva, especialmente pela
manhã e período noturno,
associada à circulação
marítima.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 30°C

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 24°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 24°C
MÁX: 29°C

I'
I'

/
J
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\
\
t
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\
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SEVOCÊVAI PARA .. ·

t\'O DO CAMPO
Sol aberto com poucas
nuvens durante

todo o

período do dia, e nu�ens
d· persam à nOite.

se IS nte
Mínima de 17"C dura

amanhã, e máxima
de

26"C de tarde,

/

RtO DO SUL
....
17° 26°

G'�tn/,AA

Chuva avanca
�

sobre litoral
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CA,tOR ""-""'1'1/1WI*"

Sensação retorna à �
zona de desconforto

,

I
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/
"
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•

Correntes marítimas trazem

tempo nebuloso e chuva para
o litoral de Santa Catarina du
rante toda a semana, com pan
cadas de chuva durante as ma

nhãs e no início da noite, com
volume reduzido.

Após alguns dias com tempe
raturas mais amenas, o calor em
Santa Catarina deve retornar à
níveis mais desagradáveis nesta

semana, embora muito abaixo
das temperaturas registradas em
janeiro e fevereiro.

",
tll�,'l)larado

MINGUANTENOVA CRESCENTE CHEIA

26/3

,

"

ISOPE
CONFIRMA:

P&tA 'Ia V&z.f,
A MAIS OtIVIOA.·
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12 Economia

Um brinde
nquanto cerca de 80% dos vinhos
mais elaborados comercializados
no país são estrangeiros, entre os

..._ espumantes este percentual atin
ge apenas 20%.

Entre 2005 e 2010 o consumo no país
cresceu 65% e alcançou 16,8 milhões de
litros mas, mesmo assim, o consumo per
capita é aindamuito baixo.

Uma aposta para popularizar o con

sumo é dia Miolo, que pretende vender
neste Carnaval cinco mil garrafas de es

pumante nas praias catarinenses.

Visto americano
Os crescentes gastos dos turistas brasilei

ros nos Estados Unidos motivam os órgãos
de turismo de lá a pressionar e o presidente
Obama em sua visita ao país no próximo dia
18 poderá anunciar o fim do visto prévio para
os turistas brasileiros. Para quem - como eu -

enfrentou as longas filas recentemente para
renovar o documento sabe o quanto isto tu

multua as viagens. As autoridades brasileiras
também pretendem tirar proveito turístico da
visita e por isto o presidente americano que
vem com a família deverá fazer um breve tour
turístico pelo Rio de Janeiro.

Breithaupt val.oriza
produtos de Santa

Catarina
Dia 24/2 iniciou nos supermerca

dos Breithaupt a campanha "Produ
tos Catarinenses", que tem como foco
incentivar o consumo de marcas pro
duzidas no Estado de Santa Catarina.
Esta iniciativa é uma maneira eficaz
de introduzir os produtos da região na

lista de compras dos clientes, visto que
os preços ofertados são imbatíveis e a

qualidade do produto é incontestável.
Este tipo de ação faz parte da cultura da

empresa, que desde sua fundação investe
em parcerias e na divulgação dos produtos
regionais. Com mais de mil itens em pro
moção, estima-se um crescimento de apro
ximadamente 10% na venda dos produtos
Catarinenses nessemês.

A Breithaupt, que há 84 anos participa
da história e desenvolvimento de Santa

Catarina, evidencia sua própria origem
através de simples ações como essa, que
tem o objetivo demovimentar a economia
e renda local e demonstrar seu apreço pe
las empresas da região.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 9 de março de 2011

Divulgação
de cursos

Novos polos
industriais

Ganha muita força no país a concentração
de investimentos junto a portos de construção
mais recente em que existem áreas para o de
senvolvimento de diversos projetos integra
dos. A baia da Babitonga provavelmente será
um destes pólos, mas o principal deles deverá
ser o porto de Suape, em Pernambuco onde
existem investimentos de R$ 46 bilhões em an

damento, incluindo estaleiro, refinaria, petro
química, siderúrgica, fábrica da Fiat, ferrovia e

mais uma série de investimentos menores.

Comissão especial, com representantes
da municipalidade, empresário e trabalha
dores, está elaborando um evento que deve
rá acontecer no centro da cidade no segundo
semestre deste ano, quando será realizada
a divulgação dos cursos profissionalizan
tes ofertados pelas diversas instituições de
ensino profissionalizante do município. O

objetivo é divulgar as oportunidades ofere
cidas a um público mais amplo. Certamente
haverá forte cobertura da mídia.

Recuo

estratégico
Depois de diversos meses de

sérios atritos, a JBS desfez socie
dade com a Cremonini da Itália.
O grande problema era que, pelo
fato de ser minoritária, a JBS
tinha negado o acesso aos nú
meros da empresa italiana. Isto

significa que a empresa brasilei
ra - maior processadora de pro
teína animal do mundo - terá de
construir uma nova estratégia de
acesso ao mercado europeu.

'\ Exportações
Considerando a corrente de comércio exterior

- importações e exportações somadas - Jaraguá
do Sul caiu em 2010 para o quinto lugar no esta

do, por pequena margem para o terceiro 'e quarto
colocado. Quando se considera apenas as expor
tações, o município sobe para o seu tradicional
terceiro pOSt0, atrás de Itajaí e Ioínville e, muito 'à
frente dos outrosmunicípios de se. Omelhor re

sultado, no entanto; aparece quando se conside
ra apenas o superávit, pois neste caso deixamos
Joinville para trás em 2010 e emplacamos o maior
saldo entre os municípios catarinenses.

r

Disputa pelos
recursos

Embata seja considerada
uma energia "suja", a concessão

de exploração de uma minha de
carvão na Mongólia é alvo de
uma ferrenha disputa entre as

principais mineradoras mun

diais, incluindo aVale.

Apoio ao

esporte
A Elian Têxtil completa quatro

anos de patrocínio ao basquete fe
minino infantil sub-15 de Jaraguá
do Sul. Importante contribuição
para a formação de novos atletas e

incentivo à prática do esporte.

Feira de
Manutencão

�

Acontece em Blumenau a 3a
Feira de Manutenção e Equipa
mentos Industriais, entre os dias
12 e 15 de abril no Parque Vila
Germânica, A feira será focada
em produtos e serviços voltados
para esta área fundamental em
todas as indústrias, pois uma

manutenção bem feita evita gas
tos muito maiores.

37 - 42 _ 49 _ 51 _ 76

01 _ 02 _ 04 _ 07 _ 08
11 _ 12 _ 1 7 _' 1 9 - 20
21 _ 22 _ 23 _ 24 - 25

INDICADORESPersonalização
Esta é uma tendência que veio para ficar e, depois de

apartamentos, tênis, motos , computadores e carros, a

customização chegou à cozinha com o lançamento de

refrigeradores pela Brastemp e Eletrolux que permitem
uma série de escolhas - .no caso da linha You, da Bras

temp, é de 19 mil variações. Bem-vindo a um novo tem

po em que a linha de montagem precisa se reinventar.
.
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Software gratuito
A Intelecta, desenvolvedora do software Empresário,

anuncia uma versão gratuita voltada para os Empreendedo
res Individuais. A empresa aposta na evolução dos negócios
destes empreendedores e sua passagem para a versão paga.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6430
"� iJHfI"l!�, .. "'�� .. Iiik' ". .1 I. , �;. .1.., li!! �,iI�.

DÓLAR TURISMO (EM R$)

l6450 "" -OA2%
,
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

VIVENDA'J,

IMOVEIS
Creci 2354-3J

Rua Jorge Czerniewicz, n'" 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I AN,NE 9927-6088

A
. I

cesse nosso site: II
www.vivendaimoveis.com I

-'

Faça AQUI seu financiamento imobiliário, empréstimo consignado e Consorcio Imobiliário!

BAEPENDI- REF 1306
RES. PÁSSAROS E FLORES. - apto de
ótimo acabamento c/103m2, 01 suite"
02 dorm., eoz. , ampla sacada c/ ehur. e

02 vagas de garagem.
R$ 250.()()(),OO

CHICO DE PAULA - REF 2858 - casa alv.
165m2 e terreno de 445,OOm2, c/

(mobiliada), c/ suíte, 02 dorm. sala estar/
jantar; coz., lavand, bwe, escritório, área
de festa c/ churrasqueira e garagem.

RS 360.000,00

BAEPENDI - REF 1325 - Res. Miami
AMIZADE - REF 1295,.... Ed Juliana Chris- apto 54m2, ultimo pavimento, sol da

ILHADA FIGUEIRA-REF 1303-Ed Di Fio- tina - apto 84,05m2, c/DI suite, 01 manhã c/ 02 dorrn., Sala de estar/
ri - apto 62m2, c/ 02 dorm, saca fechada dorrn, bwe, coz., sala de estar/jantar,saca jantar, sacada com churrasqueira, coz-

e/ churrasqueira. c/ churrasqueira, área de serviço e ga- inha. bwe. e 01 vaga de garagem.

R$163.000,OO ragem. RS155.()()(),OO R$ 120.000,00 (Prox. Entrega)
��/lItIIIlIl/lllfllllJJlI/lJfflUlIffl1l1/l/1lJlJJ/lllJ'__�'fWIIII/iSIIIII1IIil�/iIIIIIfIIIiI#f'__",_ISI1/Cf1l111I1l/1lU/llf1llll/l�llliJI1IJlImllJ/llilll/llllllll!ll.mifR�I1J/1l'Im-__

AMIZADE - REF 2903
casa alv. 70 m2 e terreno de 450m2,

cf 02 dorm., sala de estar e jantar, coz.,
lavanderia e garagem.

RS 187.000,00

ESTRADA NOVA - REF 2905 - casa

geminada alv. 90m2, c/ 02 dorrn., sala
de estar, sala de jantar; coz., bwc, área
de serviço e ampla área de festas com

churrasqueira. R$ 165.000,00

PRr:'lANÇAMENTO

SÃo LUIS - REF 1313 - Residencial Villan

dry - apto 98m2 de área privativa, c/OI
suite, 02 dorm., sala de estar/jantar; saca
fechada c/ churrasqueira, área de serviço
e 02 vagas de garagem. R$ 188.000,00

CENTRO - REF 1328 - RES. FLOR DE
LÓTUS - apto 79m2, c/OI suite, 01

dorm., sacada c/ churrasqueira.
RS 190.000,00

VILA LALAU - REF 2915 - casa alv,
114m2 e terreno de 273m2, c/OI
suite, 02 dorrn., sala de jantar, coz.,

bwe, garagem para 02 carros 'e
-

churrasqueira.
.

RS 265.000,00

AMIZADE - REF 2864 - eas�/��!�.
105m2 e terreno de 347m2, e/,sufte,.+
02 dorm. sala estar/jantar, coz., laviWtt:j

bwe, e garagem.
. .;;·:):t

R$ 190.000,00
.,. ,,:::::;.

ESTRADA NOVA- REF 2854 - casa alv,
150m2 e terreno de 350,00m2, c/ suíte,
02 dorm. sala estar/jantar; coz., lavand,

bwe, e garagem.
RS 140.000,00

TRÊS RIOS DO NORTE - REF 2907 - casa

geminada alv. 71,75m2, e/02 dorm. sala

estar/jantar, coz., lavand, bwe, e garagem,
RS 120.()()(),OO
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3370-7500

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência

Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

Transparência no negociação

.

Nós garantimos o preço

.

Sportage tx 2.0 AT

59.900,00
2009 7 Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios ASS,
Bancos em Couro, Cd Player, Piloto Automático, Cambio
Automático, Faróis de Neblina.

1302.0 AT

8mm200,OO

New Civic lxs AT 1.8

52.900,00

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Sag .11, Freios ASS, Cd
Player, Cambio Automático.

Procurando
por um

. \_"..

l:lvacu o.'

As melhores"
epções d ..

veículos da regr"
você enco

aqui 11

O CORREIO

2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçaddr
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, 'Air Bag II, Freios
ABS, Cd Player, Piloto Automático.

CrossFox 1.6

41-000,00

! I

11

Sandero Stepway 1.6

41·�800,OO

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Rodas de Liga-leve.

2009 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,'
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,' Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

Palio Fire Flex 1.0

24.200,00
2007 - Cinza - Flex - 4 Portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Fox Plus .1'�&�y:
28.200,00

2005 - Prata - Flex - 4 Portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, CdPlayer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Comprar um IMOVEL ou um CARRO, pagar a faculdade ou mesmo a viagem dos sonhos não são tarefas fáceis

para muita gente. Juntar todo o dinheiro para o pagamento à vista pode levar anos e financiar as compras, com os

juros aumentando, pode fazer com que a compra saia muito mais cara que o preço original.
, ,

"Para esses casos, o CONSORCIO pode ser uma boa opção." O CONSORCIO é uma ferramenta de

planejamento financeiro. "A pessoa pode planejar a compra do bem e pagar parcelado sem juros", conta o

presidente da Abac (Associação Brasileira de Consórcio), Paulo Rossi.

,

"Para quem pensa no futuro, o CONSORCIO é uma poupança programada, ou seja, em algum momento você vai

ser contemplado por sorteio ou por lance, enquanto na poupança tradicional demora muito para você juntar o valor
necessário. Sem falar que, com o comprometimento de pagar a parcela, o consórcio proporciona a disciplina
financeira que o consumidor não tem em uma poupança tradicional", completa.

VANTAGENS
.

-Além de o CONSÓRCIO ser um parcelamento sem juros, Rossi afirma que outra grande vantagem é que o

consumidor tem o poder de compra à vista, após ser contemplado.
"Com a carta de crédito na mão, após a contemplação, ele vai ao mercado, escolhe seu bem - que pode ser novo ou

usado - IMÓVEL / VEíCULO ou SERVIÇO - e poderá barganhar o preço. Ou seja, ele tem a mesma vantagem
do consumidor que tem o dinheiro para pagar à vista e consegue preços mais em conta", diz.

OS NÚMEROS
OS números de 2010, segundo a assessoria econômica da entidade, fecharam com uma evolução de 8,2% nas novas

adesões, segundo a assessoria econômica da entidade. O acumulo dos doze meses de 2010 foi de 2,12 milhões de
cotas (recorde) contra 1,96 milhão, totalizado em 2009. As contemplações, momento em que os consorciados de

posse da carta de crédito podem adquirir seus bens ou serviços, acumularam 980,6 mil (jan, - dez/2010) (recorde),
4,4% a mais que as 939,6 mil (jan, - dez/2009), do mesmo período um ano antes.

_

O número de participantes .ativos, incluindo veículos leves, veículos pesados, imóveis, eletroeletrônicos e serviços
atingiram 4,06 milhões (recorde), em dezembro de 2010,6,8% a mais que os 3,80 milhões registrados no mesmo

mês de 2009.
Os ativos administrados do Sistema de CONSÓRCIOS estão estimados em R$ 89 bilhões, em 2010,64,8% maior

que o registrado em 2006. Somente os recebíveis cresceram 61,7%. Saltaram de R$ 47 bilhões (2006) para R$ 76

'bilhões (estimados para 2010). As disponibilidades também apresentaram alta no mesmo período, 85,7%. Somaram
R$ 7 bilhões em 2006 e estão estimados em R$ 13 bilhões, para o ano passado.

Texto retirado do site: wvvw.abac.org.br

Em Jaraguá do Sul

REPRESENTANTE AUTORIZADO:

Wvvw.uniaocat.col'nI.br .

-
- .

ário Ayro-so, 8·0- sala -03

(l
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NAO PERCAlIOtlma oportunidade

de investir em SCHROEDER.

APTO. com 2 dorm., na planta,.

somente hoje por apenas

RS 79.900,00 à vista,

Ligue agora 47 8800.8800

_�I
n

www.ricardoimoveisjs.com.br

�RICARDO

(47) 8808-5378
(47) 8835-6617
(47) 8861-2228
(47) 8861-1753

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

I
I • Apto no bairro Francisco de Paula com 2
I
I
quartos, 1 banheiro, churrasqueira, 1 vaga

de garagem e demais dependências. R$

I 575,00.
I • Apto no bairro Baependi com 1 suíte+

I 2 quartos, 1 banheiro social, 1 vaga de

CO'd 323' CASoA NO BAIRRO VILA NOVA PRONTA garagem e demais dependências. R$ 770,00

Cód. 213: RESIDENCIAL SAINT GERMAN NO
. ,

BAIRRO VILA LALAU
PARA FINANCIAMENTO I • Apto no bairro Vila Nova com 2 quartos, !

Apto. tipo 1 : R$ 165.000,00
. 1 suíte + 2 quartos, 1 va�a �e garagem I 1 banheiro. 1 vaga de garagem e demais

.

I r 2 . R$155 000 00 r 3' R$ 98 000 00
e demais dependências. I dependências. R$ 530,00 Próx. Auto Peças

i IpO. .

. , , IpO. . J De: R$ 280.000,00 Para: R$ 250.000,00 l Papagaio. . j1
. ._._. ._. ._. .. _._. __._._ .. _._.__ .__ . .__ . .. _. __ ._._. __._.__ ._._.

__ ._____ _ _ .. __ . . . . ._.____ _ .__ . ._ _ ._._. . . .. __

• Kit no bairro Vila lalau com peças

conjugadas e 1 vaga de garagem. R$ 300,00

• Casa no bairro São luíz com 1 suíte+ 2

quartos, 1 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 900,00 Próx. a estoíados. I
Bellarte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Strasbourg
www.strosbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
R. Reinoldo Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500., Rio do Sul (47) 3522-0686

Faça revisões'em seu veículo regularmente.

NIIJClI,;() OJ!I!S
COIi'iICESSIÔNAR,IAS P EUG EoT

[) li! ,<"'F.icUI_OS
ACIIS·,A,I"1!N1 MonON 1':, EMOTION
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CAMINHÃO VW, baú, ano 91, modelo 790, R$
40.000, aceita -se carro no negocio.TR: 8869-5915

CAMINHÃO 608 vende-se, com baú de

alumínio, pneus novos, sofá-cama todo

reformado, valor a combinar. TR: 9213-2502 /
8826-2502/9636-5176 com Pedroso

o CORREIO DO I)OVO • Quarta-feira, 9 de março de 2011

OMEGA- Vende- se ano 79, com bateria e

pneus novos TR: 3055-8262 Sandro

!JlI/mIUIIII/lIWI FIAT
PALlO- vende-se Palio fire ano 2004 Prata 4

portas, vidro e trava elétrica, alarme. limpador
e desembaçador. R$18.500.00 ou troca-se por
menor valor. TR: com Célia: 3275-3538 e/ou
9931-9410

PALIO - Vende - se, branco, completo, ano 99,
CAMINHÃO MB 608 Vende-se ano 75 com R$ 11.000,00. TR: 8826-6122
direção hidráulica ótimo estado, fone; 3370-2757

CORSA - Vende -se sedan classic, ano 2004,
R$18.000,00TR: 3371-6968.

CORSA - vende -se sedan milenium 2001,
cor prata, com GNV, desembaçador traseiro,
ar quente, abertura elétrica do porta malas,
insulfim, trava e alarme, som, pneus novos,

engate, R$ 14.800,00. TR: 9979-0527

PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de

entrada, e assumir financiamento TR: 9941-
5854 Fabio

SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro portas,
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144 aceito moto na negociação. TR: 8807-3457

UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, quatro
portas, completo, TR: 3370-7442/Lauro

UNO - Vende - se, quatro portas, completo. R$
4 000,00 entrada. E mais parcelas. TR: 9618-
7945.

MONTANA - Vende -se cor branca, ano 2006,
completa com ar e direção, TR: 9621-8645 ou

3370-7242

S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, completa,
R$24.000,00. TR: 33723951 ou 47 84223148 ..

S10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas.
TR: 3275-0697.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95, cinza,
R$ 12.500.00 TR: 3371-9157

VECTRA - Ano 98 TR: 8820-0052.

VECTRA- Vende- se milenium ano 2001,
.completo, banco de couro, com manual e nota

fiscal, R$ 23.500,00 TR: 3376-2776

UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas,
com ar-condicionado. R$ 17.000,00. TR:
9979-8040

UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas
com ar, R$ 19.000.00 TR: 9989-8099

STILO - vende -se ano 2003, na cor branca,
completo sem teto TR: 9181-6689

CHEVETTE - Vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 STILO- vende -se ano 2007, completo TR:

a álcool em perfeito estado R$ 4.800,00 TR: 3371-7090 ou 9647-2320 na parte da manha

3276-0850 FIORINO - vende-se, ano 91, valor a combinar.

. CORSA - vende-se classic, para assumir TR: 9111-4353.

financiamento, ou troco por moto CB 300 TR:
3376-3173 ou 9934-6491

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 TR:
33701478/99030877

11&111111111111111111111 OUTROS
I

KA - Vende-se, 2002, GL, ar quente, limpador e
desembaçador traseiro, TR: 9931-6391/9945-
5881/3273-6572

KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
8.500,00. TR: 3276-0850

KA - Vende-se, ano 2007, trio elétrico, TRATOR New Rolland modelo 5030 todo

48.000.00 km, R$ 18.000. TR: 9934-2628. reformado, 4 pneus novos, preço á combinar,
I Aceito trator da marca Yamaha na troca.

KA GL 1.0, ano 2000, cor branco, ar quente, TR:8452-0178 Marco Antônio.

limpador e desembaçador traseiro, 2° dono. R$
11.000,00. TR: 9619- 5885 CARRETA REBOK - Para veículos, ano 94, carmandian

Ref: 350 valor a combinar. TR: 3371-9157
KA Ano 1997, c/ar condicionado, vidro e

trava limpador e desembaçador traseiro,
interior higienizado (Dez 2010). R$11.500,00
TR:3376-4035 ou 9656-1353 com Paulo.

KA- vende -se modelo 2009 com ar, direção, trava
e alarme, branco R$: 25.500. TR 9135-8601.

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com MONDEO - Vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97, completo,
MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/ 26 k 2008 R$ 3650000 TR 9616m, ano , ., : -

banco de couro, gasolina/GNV, em ótimo estado,
baú, branco. TR. 9979-6850/3371-6368 9188 ou 9975-5575 R$ 25.000,00, TR: 979-6850 ou 3371-63.

I

z: CHEVROlET
OMEGA - Vende-se Completo 3.0, teto solar,
painel digital, 'ano 94. R$ .11.000,00 reais, em

ótimo estado. TR (47) 9212-7253 com Ricardo.

OPALA COMODORO - Vende-se, ano 89, 4

portas, 4 cilindros, á álcool, vidros e travas

elétricas, com direção hidráulica. R$11 000.00
TR: 3376-0508 ou 99219257.

ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",
IPVA pago, único dono. TR. 99294800

111I11111I/lIIIIIIUIIIII

FORO

VERSALHES- Vende- se Royale ano 96,
completo com GNV, R$ 12.000,00 TR: 3371-
8111 ou 9918-9808/ Rafael

111111111111: MOTOCICLETAS
Moto Suzuki GSX 750 F Ano/Modelo -

2005/2006, cor cinza, único dono - 8.000 km.
TR: 9929-6201

Sundown web, ano 2007 2° dono$2.000 aceita
se propostas. TR:9124-1617 ou 3370-7806.

Biz 2003, cor azul, com partida, valor á combinar
TR: 3378-1180 ou 9937-1980 com Ná_çlia.

BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida
elétrica, preço a combinar TR: 3370-1064

CG TITAN 125 - Vende-se ano 96, estádio

impecável R$1.500,00 TR: 8817-0595

CG 150 - vende-se, ano 2007, cor prata, c/partida.
R$ 4.000,00. TR: 3275-3538 ou 9931-9410.

Glassimais 7

3372-2105 ou 9934-7517.

WlllmtllUlIlllllll1 VO lKSWAGEN
GOL POWER TOTAL FLEX Ano 2004 1.6 4p.
Preto metálico. Direção hidráulica, vidros
elétricos e alarme. Carro isento de retoques,
impecável. R$: 22.500,00. TR: 47 9655-6203

GOL G4 - 4 portas, 2006 R$18.000,00. TR:
9203-3197.

'CIVIC - Vende-se LXL, ano 2007, gasolina, na
cor cinza, automático, completo R$ 47.000,00 GOL - Vende- se ano 94, AP 1.8, ALC R$
TR: 9192-1556 Reginaldo

. 7.500.00 TR: 8873-1006

CLASSE A - Vende-se 160, ano 2001 R$ GOL-Vende-se ano 97, 2 portas, cor banco, 1.6

17.000,00. TR: 3372-1371/99228300 AP 8 válvulas, Vidros e Travas Elétricas. Valor a
Combinar.TR:9997-4003 Dário

CLASSIC- vende-se ano 2007, cor prata,
completo sem ar, pneus novos revisados, com GOL - Vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
IPVA 2011 pago TR: 9618-7279 ou 3274-8077 ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12 x

de 421,00 TR: 9954-8466

GOL - Vende - se bola, ano 95, 1.8, em perfeito
estado R$ 9.000,00 TR: 3276-0850

GOL - Vende - se, 1000 CHT, branco, com

MITSUBISHI - Vende - se, L200 GL 98, 4 X 4, trava, alarme e bancos em curvin, R$ 6.900.00

Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE. TR: �855-9931 ou 3372-0900

R$ 29.000,00. TR: 9983-9046 falar com Joise

F4000 - Vende-se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor de
R$ 26.000,00 em ótimo estado. TR: 9184.0124
ou 9988.1982 com Alzemir.

MERCEDES CLASSE A - Vende - se 160

completa elegance, banco de couro, ano 2000,
na 'cor chumbo, R$ 16.800,00 TR: 3275-2421
ou 9148-5790

'IImtllllllfllllllllllllli PEUGEOT

GOL- Vende -se quadrado, ano 92, 1.6, original,
motor na garantia. R$ 7.900. TR: 3275-3538
ou 9931-9410

PARATI - Vende - se, ano 06, completo, R$
PEUGEOT 206 CC (conversível), ano 2003, valor 33.000,00 na cor preta TR: 8405-9689
R$ 45.000,00, se aceita carro na troca no valor de
até R$15.000,00 TR: 8820-0052 com Everaldo. SANTANA - Vende - se, ano 95 completo,

branco, TR: 3275-6730
CG TITAN- vende-se 150 KS, 2007, vermelha, PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$
R$ 3.800,00 TR: 9143-4283 ou 3372-2539 35.000,00 + financiamento TR. 3372-1371

COURIER - Vende-se, ano 2003 preta. Tr: 3371-7526. Dafra Laser 150cc, vende-se 1500 km, prata,
ESCORT - Vende-se, GL, 89, 1.6, gasolina, R$ 2009. R$ 3.800,00 TR: 8408-9110

4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300

ESCORT - Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com

CORSA SEDAN - Vende-se, ano 2005, life valor som, R$ 4.900,00. TR: 9177-2300

a combinar. TR: 9953-9966

PÓLO - Vende - se 1.6, preto, ano 2005.
Completo, 55.000km, revisado. R$ 28.000,00.

BESTA - Vende-se, ano 2001, completa GS valor Único dono. TR: 9608-5655 ou 3372-1098.

35.000.00. TR: (47) 3436-7756 ou 9114-1130. PÓLO _ Vende-se ano 94, AP 1.8, ALC R$

ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de Suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano COROLA _ vende-se ano 2007, com 25 km, 6.600 TR: 8873-1006

t P ta 2 O fi t AR OH VE TE fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados, 2008 c/ 4.300 km Impecável R$: 25.500. TR: cor prata, cambio automático. TR: 3372-2435. PO'LO HAT _ Vende _ se 1.6, 2002/2003,qua ro ar s, . ex, pre o, , , "

I
..

TR 3'3761496 OU 99756766 11618 O
AL. TR: 8823-8479. comp etlss�m.o.: - - 9 - 5. Arildo após 19 h.

- gasolina com kit gás, ar/ direção/ trio elétrico,
R$ 23.000,00 TR: Daniela 9992-6524 Eduardo
9992-6475

CROSSFOX - Vende-se ano 08/08 prata 1.6flex,
completo, único dono, baixo km, impecável.
R$38.900,00. TR: (47) 9909-0949-3371-6890

FOCUS Hatch 2005 1.6 4p, Dourado metálico,
Completo: ar condicionado, direção hidráulica
e vidros elétricos. Carro em perfeito estado de

conservação, impecável. R$ 26.500,00. TR:

(47)9655-6203.

FIESTA PERSONNALlTE- Vende- se ano 2003,
1.0 4 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE,
TE, SOM,' rodas de liga 14, 4 pneus Michelin

novos, R$ 20.900.00 TR: 8822-2556

HONDA FAN 125- Vende-se ano . 2006,
R$3.000,00 TR: 8817-0595

HONDA FAN 125 vende-se ano 08, na cor cinza,
R$ 3.800,00 TR: 3371-8208 ou 9176-4929

FUSCA - Cor bege, ano 79, motor 1300, caixa
de marcha nova, bateria nova. R$2.1 00,00. TR:

PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 VV, 91950851
completo menos direção, cor vermelho, 1.0, R$
16.500,000. TR: 9975-3940/9902-6717. FUSCA - vende- se ano 74 TR: 3372-3910

PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$ PÓLO- vende-se, 1.6 mi flex, 2006, prata, 4

45.000,00 avista TR: 3371-7390. ou 9922-8300 portas completo. Único dono. R$27.000.00.
TR: 8804-9154 com Emilio

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo.
TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz

branca.' pneus novos. TR: 3370-0479

TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$ 5.500,000, se aceita carro em troca. TR:
9648-0904

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada para
trilha, R$ 3.500,00. TR. 92140486

FIESTA HATH - Vende-se ou troca por materiais YBR - vende -se 2007 cor prata, placa
de construção, ano 2009. TR: 3273-2347 / vermelha, troco por carro TR:8473-9240
8853-9716.

SAHARA - vende -se ano 97, impecável TR:
FIESTA - Vende-se gI1.0,01, com ar e trava 3370-1141 ou 9113-7522
vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 TR:
3055-3756 'ou 8408-9110 NX 200 - vende-se com partida, freio a disco.

R$ 3.500. TR: 3376-4050
F250- Vende -se XLL, ano 2002, completa em

VECTRA COMPLETO CO Vende-se, Ano 98, cor ótimo estado, segundo dono TR: 3371-4998
prata, R$16.000,00 TR: 9141-6810 com Valdir.

FIESTA HATCH 2009 - 1.6, completo, quatro
VECTRA - Vende - GLS, 97, prata, banco de portas, TR: 3370- 6829 ou 8474-6881
couro, R$17.000,00 TR: 9973-9669

VECTRA- Vende-se GLS 95 com GNV, R$:
12.500. TR: 3371-9157 ou 9953-9966.

SUNDOWN HUNTER 90 cc - ano 2007

-vermelha, 24 mil km, único dono, em perfeito
estado. R$ 1.800,00. TR: 3370-8910 / 3371-
5453 ou 8428-5203

FIESTA - Vende -se sedan 1.6, tlex completo, KASINSKI MIRAGE 150 cc - ano 2010 -

ano 06, vermelho. R$ 25.000,00 TR: 9934-3444 . vermelho grena, 6 mil km, único dono, em

perfeito estado. R$ 4.800,00. TR: 3370-8910/
3371-5453 ou 8428-5203FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. TR:

ZAFIRA - Vende-se ano 2002 completo c/ 9143-0574 Josi
GNV/DVD R$: 25.900.00. TR: 9616-1850

FIESTA - Vende-se, 1.6, sedan, 06, completo,
VECTRA - Vende-se ano 2000, motor 2.2, na 2° dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.000,00
cor cinza cirus. TR: 9158-0019 TR: 9186-7223

OPALA - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova.

R$ 5.500. TR: 3055-8262.
F1000 Vende -se Ano 89, motor MWN, aceito
troca. TR: 3372-2823 e/ou 9632-3925

'11111/1111111111111/1 RENAUT

CLlO - Vende - se, ano 03, RL, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado, R$
17.500,00. TR. 9978 6795 Raquel

CLlO - vende - se hatch autentique 2005, cor
beie. quatro portas, trava alarme, desembaçador
traseira, limpador traseira, quatro pneus novo.

R$ 18.000,00 TR: 8451-5887
CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto, R$
17.500,00. TR: 9186-1357.

MEGANE RETH - Vende - se, ano 01, 2° dono,
completo, pneus novos. TR: 99479765

MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$
36.500,00. TR: 8402-5923

SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, TR: 9993-1598 ou 3055-

HONDA SHADOW, ano 99, cor preta, 0075

R$13.500,00. TR: 9103-5855

SCHADOW - vende-se, 600 cilindradas,
modelo VLX, cor cinza, 7.800 kl, segundo
dono. R$16.000.00. TR: 3376-0179 ou 9918-
7210 com Roberto

SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 TR: 3275-2421 ou 9148-5790

RENAULT MASTER EXECUTIVA - Vende-se.
2.5, ano 2007, 16 lugares/com serviço. TR:

IIP!JIIWIIIP!JIIPU C ITROEN
C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, air

bag duplo, aros de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 2010. R$ 28.500,00.
TR: 8831-8989 Vilmar

C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$
24.500,00 TR: (48) 96137335.

R$130,OO
(somente na cota)

Guia acompanhando o

grupo, ônibus executivo
(47) 3437-7919
(47) 9635-2688

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372·1070 I 3310-4714 I 9125-2008
vendas@autoneLcom.br

Rua Walter Marquardt, n <> 1850
Bairro Bãrra do Rio Mollía, Jaraguã do StJL
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informática

Note Book Acer Time Une Dual Core Intel �
2.3 GHZ Memória de 4 GB OOR3 Hd de j

500 GB Gravador de DVD e Tela de 15 lED iSó 10 X de R$ 189,90 ou �
a vista com desconte i

especial por R$ 1620,00 + .ê

Maleta Executiva de Brinde

Note Book Acer Time Une
Dual Core Intel 2.3 GHZ
Memória de 2 GB DOR3' Hd

.'

de 500 GS Gravador de DVD
e Tela de 14lED
Só 10 X de R$174,90 ou a

vista com desconte especial
por R$ 1499,00 + Maleta
Executiva de Brinde

- SAVEIRO SUPER
SURF 1.6 FLEX 2004,
COMPL. C/RLL 17".

- CORSA SEDAN 2000, - CLlO HATCH 4P 2009 - FOX SPORTLlNE 1.6
COM TE,AL,AQ. EXP. 1.0 COMPLETO. 4P 2007 COMPLETO.

- CHEVETTE 1 A 1978 - ASTRA ELEGANCE
COM TE,AL,CD. 2005 COMPLETO +

.

- CORSA HATCH 2P
1995 COM .

Camera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de R$ 123,90 ou a vista com

desconte especial por R$ 999,00 +

pendrive de 4 GB de brinde

Computador Dual Core 2.9 GHZ Memória de 2 GB DDR3
Hd de 500 GB Gravador de DVD e Tela de 18;5 lCD Philips
Só 10 X de R$ 123,90 ou a vista com desconte especial
por R$ 999,00 + pendrive de 4 GB de brinde

- FOX CITY 4P 2006
COM VE,TE,AL,DT,LT.

- PALIO FIRE FLEX 2P
2006 VE,TE,AL,DT,LT.

- SIENA HLX 2006
COMPLETO.

- CLlO HATCH 4P RUN
TECH 2002, COMPL.

- flORINO FURGÃO
2004.

, Anuncie aqui!
'(4,1) 2106-1919
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Retruca

ecebi algumas críticas sobre a notinha "Perigo" - citada na

..IIIIC minha coluna de ontem, onde eu falava das pessoas que
usam os postos de gasolina para ingerir bebidas alcoólicas
e som automotivos em volume máximo. Só posso dizer uma

coisa: Como o local é proibido por lei para esse tipo diversão e as

pessoas continuam a usá-lo,certamente, algum distúrbio mental elas
têm. Estou certo ou não?

Ressaca
Pois é meus amigos, apesar das

loucuras a todo vapor até ontem,
entre mortos e feridos, felizmente
mais um carnaval se passou. Pelo
menos, o daqui da urbe sorriso!
Para quem ficou parado vendo a

banda passar, no próximo ano:

mexa-se! Para quem aproveitou o

embalo e escancarou geral, nada
de angústia. Nemmedo de ser feliz!

E o trânsito em Jaraguá? O
chefe Aristides Panstein por en

'quanto reflete muito sobre o flu
xo de veículos, comportamento
do motorista, acidentes, pontes
e viadutos. Competência e inte

ligência o Secretário de Planeja
mento têm de sobra. Só falta re

solver os problemas. Assim está

insuportável.

Novo espaço
A antenada Débora Laube, esposa do amigo e advogado Flávio

Laube, está amil com os preparativos de inauguração, em abril, da
Homem.com. Loja exclusivamasculina.Volto ao assunto.

NAS RODAS
•Marina Joesting, esposa do
amigo PercyNormann Joesting, é
a aniversariante mais festejada de
hoje. Parabéns!
• Dia seis de abril acontece, na

loja Fine Fiore, o preview da
tradicional Festa do Champanhe.
'Evento que reúne asmulheres
mais descoladas de Jaraguá.
•No próximo dia seis de abril a
RevistaNossa e este colunista
recebemo prêmio destaque de 2010.
• Rubia Tahis Pessoa e o boa gente
Arthur Castro é novo casalzinho

.

que desfila nas baladas damoda
semmedo de ser feliz.

Macorronada
Beneficente

Dia 16 de abril acontece, apartir
das 11 horas, no salãoAmizade, a 30
Macarronada Beneficente do Moa.
O evento é em prol do CVV- Centro
de Valorização Vida e contará com
várias atrações artísticas. Entre
elas a Garotada Fandangueira e os

sertanejos Lucas & Eu. O apoio do
encontro é de O Correio do Povo e

Donna Anna Boutique. A iniciativa
é da Revista Nossa e o site www.

moagoncalves.com.br.

Dica de hoje
Conferir a Zum Schlauch.

-

Hoje a casa super lota de gente
bonita e interessante. -

• No sábado, com a banda
Safira, acontece na Sociedade
Alvorada um grandioso baile.
A promoção é da turma de
Direito 1,9 Uniasselvi/Fameg.

O casal Evelin e Fernando
deu uma repaginada no
visual da Akazo. Melhoraram
a climatização e o espaço da
loja. Tá bem legal!

litian, Marco e filho Noah, no Espaço do Oca

"Nunca digo

• Ontem registrei na minha
coluna que o meu amigo
ViniWodzinsky estaria
completando mais um ano

de vida. Falha nossa! Quem
trocou idade dia oito de março
foi o irmão dele, Everson
Wodzinsky. OVini comemora
a data bem nesta quarta-feira,
9.Mil vivas!

,

nunca, so
não bateu
vontade
ainda" .
Maitê Proença
atriz, não
descartando a

possibilidade
de um dia fazer
novas loucuras.

• Quem prepara os quitutes
para comemorar, dia 15
de março, a idade nova é o

empresário boa gente João

Social 13
t

Marielena Vilwock
empresta a sua beleza
para a coluna de hoje

Perguntar
não ofende

Na fila dos bancos o tempo má
ximo permitido por lei são 15minu
tos. E na fila do supermercado?

À beira de um
. precipício só há uma

maneira de andar
para a frente: é dar
um passo atrás.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Alexandre
Fernandes. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos
os dias para ficar super antenado
no que acontece de melhor na .

região. Valeu mesmo!

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Mr Beef. O Xixo mais

gostoso da região. Onde?
Na Rua Epitácio Pessoa, 820.

Carlos Marcatto .

• Depois de aproximar da
casa dos 5.0, o amigo Valdir
dos Santos, oValdirzinho da
Pedreira Rio Branco, desfila
todo faceiro com o canudo de
Bacharel emDireito. Sucesso!

EIn junho acontece, no
Complexo Esportivo Jaraguá,
dos amigosMauri Cani e
Djalma Bogo, o 20 Campeonato
de Pênaltis Masculino e

Feminino. Mais informações
pelo fone 3370-2900.

• Rose Spredemann foi a
grande aniversariante de
ontem.

• "Tudo que existe vive de
Deus, e ninguém que vive é

esquecido por ele".

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

KellyErdmann, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritor e'editor

Confetes, cinzas e letras
ão-se os confetes, ficam as cinzas
de quarta-feira, quando chega a

hora de guardar fantasias e más
caras. Na infância, depois de pular

Carnaval na matinê de domingo e adorar
voltar para casa com os cabelos recheado
de confetes coloridos e os pés doloridos de
tantas pisadas ganhas nas voltas pelo salão,
a tristeza ia tomando conta à medida que a

quarta-feira se aproximava. É como se uma

chuva de cirizas fosse cair
do céu quando a alegria ter

minasse. Essa alegria fácil

produzida no Carnaval por
um mundo colorido a parte
sempre encantou a alma hu
mana, pois seu significado
está ligado à liberdade. Anti

gamente as pessoas jogavam
umas nas outras ovos, farinha,
água, num evento que era conhecido como

entrudo e teve origem em Portugal. Hoje, me
alegra amistura de Carnaval e literatura estrei
tando as relações entre folia e letras, inserindo
o povo num aprendizado com brincadeira. A
literatura sempre se fez presente no Carnaval
servindo de inspiração, ano após ano, para
enredos de escolas de samba e marchinhas.

Livros e escritores ressuscitam em sambó
dramas, avenidas, salões, caem no samba
e quando os dias de festa acabam e a vida
se .. normaliza são as letras das músicas que
se eternizam na boca de foliões. Pierrôs, co
lombinas, carros alegóricos, confetes e ser

pentinas de nada valeriam sem as canções
que falam da arte escrita.

Por outro lado o tema atiça a imaginação
dos escritores, a produção literária se utili

za do Carnaval como pano
de fundo. Grandes nomes

como Luis Fernando Ve

rissimo, Clarice Lispector
e Mario de Andrade escre

veram belos textos falando
de Carnaval. Gosto em es

pecial de um, o "Poema de
uma quarta-feira de cinzas"

de Manuel Bandeira, que fala
de um Pierrô. Nas palavras poéticas é pos
sível sentir a passagem da alegria para o dia
em que tudo se aquieta, o dia da ressaca

para os festeiros, o dia de cantar as músicas
em tom mais baixo, de lembrar-se das lan

tejoulas e purpurinas em cores vibrantes. E
nessa mistura de confetes e cinzas os livros
também podem descansar tranquilamente.

Esse cachorro está vagando pelo campus da
Unerj há alguns dias. Pode estar perdido por aparentar

ser bem tratado, e precisa de um lar definitivo ou provisório.
Informações com Arleston via e-mail arleston@gmail.com.

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

• 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)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

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

LANÇAMENTOS

Apego
Aos 46 anos, Jean Hubbard leva uma vida do-

�
.

méstíca relativamente felLc. Jornalista formada em

Oxford, escreve colunas sobre saúde e bem-estar

para inúmeras publicações e é casada com Mark,
proprietário de uma das mais criativas agências
de publlcidaoe da Inglaterra, mas essa harmonia
cotidiana se dissolve quando Jean intercepta uma

carta indecorosa remetida pelo escritório londrino
. de Mark e encontra fotos picantes de uma suposta
amante, uma australiana de 26 anos.

Muita calma
nessa hora.

Três jovens amigas, Tita (Andréia Horta), Mari

(Gianni Albertoni) e Ani.nha (Fernanda Souza), encon
tram-se diante de situações desafiadoras. Em busca
de novos caminhos, decidem passar um fim de se

mana na praia. Na estrada, conhecem Estrella (De
bora Lamm), uma hippie, que lhes pede carona para
tentar achar o pai desconhecido. As quatro garotas
vivem situações nilárias, absurdas e emocionantes.
Mais que mudar de ares, mudam a si mesmas.·

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

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

• Cine Garten 2

_

• Zé Colméia (Dub)
(13h, 15h20 - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg)
(17h, 19h20, 21h50 - 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 Garten 4
• O Ritual (Leg)
(14h, 21h - todos os dias)
• Cisne Negro (Leg)
(16h30, 19h - todos os dias)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Léia lê o jornal e liga para Flores. Ele pro

mete deter Joca. Alfredo e Romeu mandam Joca
se preparar para as conseqüências e o detetive
diz que está preparado. Larissa diz a Nicolau

que Beatriz está enlouquecendo. Lincon diz que,
a qualquer momento, Nicolau aparecerá para
matá-lo. Nasinho e Virgílio combinam seus depoi
mentos para não caírem em contradição. Nico
lau discursa na TV e tenta culpar a. Conspiração
Azul. Teixeira diz a Bruno e Célia que a Câmara
de Vereadores que anular a nova lei. Clorís chega
à praça e é obrigada a beber por um funcionário
da prefeitura.

ARAGUAIA
Um homem ateia fogo na-safra de girassol a

mando de Max. Geraldo garante para Cirso que
não concorda com as decisões de Max e que só

quer o bem de Safira. Gabriel conversa com Mari

quita sobre Fernando e percebe que ela não está
bem. Yvete encontra a caixa de bordado de Ma

riquita e ela acusa Aspásia de tê-Ia escondido.
Sola no, Genão e Estela encontram o silo queima
do e o domador acusa Max de sabotagem, Terê
tem um pressentimento sobre Mànuela, mas ela
não acredita. Terê fica preocupada com a visita

que Nancy faz a Neca. Rudy assusta o cavalo de
Manuela na estrada e ela cai.

TI-TI-TI
Cecília tenta se entender com Jacques. Ari

clenes revela a Júlia que gosta de Cecília como

se fosse sua mãe. Renato conta para Marcela

que a viu com Edgar e promete deixá-Ia livre.

Daguilene sugere que Stéfany invente que está
grávida para tirar Jorgito de Desirée. Thaísa pede
Eduardo em casamento. Gustavo decide patroci
nar o mural de Renato e Edgar se revolta. Luti
encontra Camila no bar onde marcou com Valquí
ria. Thales vai ao jantar na mansão dos Sampaio
e encontra Julinho. Suzana diz a Marcela que ela
sabe com quem quer ficar, mas não tem coragem
de admitir.

INSENSATO CORAÇÃO.
Daisy se irrita ao descobrir que Dolores

é amante de Marcelo. Carol e André se desen
tendem mais uma vez. André pensa em nunca

mais ter filhos. Úrsula e Neymar se encontram
secretamente no shopping. Olívia sonha com

sua viagem para os Estados Unidos e comenta
com Haidê que está muito feliz. Teodoro janta
com Oscar, Gilda e Serginho. Carol revela que
André é pai de seu filho e ele diz que vai cumprir
com suas obrigações legais. Vitória oferece uma

chance para Eduardo trabalhar em um de seus

escritórios. Teodoro conhece Gisela no aeroporto
e os dois viajam juntos para São Paulo,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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\t 'HORÓSCOPO
ÁRIES
É momento de lutar por seus in

teresses profissionais, mas man-
tenha a discrição. Não tenha receio

de se expor no romance. A dois, sua co

municação será seu trunfo. Cuidado com

pessoas oportunistas.

TOURO .

Com confiança, vo�ê va� conse

guir reverter uma situaçao nega
tiva a seu favor. Tarde produtiva

no trabalho. A dois, não se deixe levar por

intrigas. Aposte no seu visual e não·deixe

a autoestima cair.

GÊMEOS
.

No trabalho, vai conseguir con
quistar uma maior liberdade de

ação. O diálogo será seu grande
aliado nesta quarta-feira, inclusive no

amor. Atenção, nem todas as pessoas
merecem confiança.

Hoje, atividades em grupo es

tão favorecidas no setor profis
sional. Sua vida social vai estar

mais agitada, Mercúrio vai estimular con

quistas ou o relacionamento a dois. Não

misture negócios e amizades!

LEÃO
Já é tempo de dar uma atenção
especial para sua carreira, nem

que seja necessário sacrifícios

para isso. Se deseja surpreen
der sua cara-metade, aproveite este

dia. Passeios podem estimular o rela

cionamento afetivo.

VIRGEM
Conversa com pessoas distan-

l

".U!I:'! tes tem tudo para ser bern-suce-

I dida. Invista em seu visual, não

?eixe sua autoestima cair. Melhor manter
Isua discrição no relacionamento afetivo.
,

Divulgue seus talentos.

LIBRA

Sem esforço, não é possível ta- Izer uma reforma interior. Hoje,
suas conquistas serão frutos I

de seu trabalho. Na vida afetiva, I
trocar ideias e conversar será importan
te. Discutir o relacionamento pode ser

vital agora.

ESCORPIÃO
Aproveite este dia para divulgar
suas ideias. O prazer de fazer o

que gosta vai marcar o seu dia no

setor profissional. A fase é estimulante no

amor, aproveite! Abra-se ao diálogo e só

terá a ganhar.

SAGITÁRIO
",r-�" Este dia pede concentração nas

atividades de rotina do setor

profissional. A dois, o momento é

de agitação. Aproveite! Tudo de bom na

paquera. Só não se esqueça de suas ne

cessidades emocionais.

CAPRICÓRNIO
Evite gastos desnecessários

neste dia. O dia é bom para ex-

pandir seus conhecimentos. O se

tor afetivo estará mais movimento nesta

quarta-feira. Que tal colocar mais prazer
no seu dia a dia?

AQUÁRIO
Neste dia, a sorte está ao lado

de quem trabalha por conta

própria. Invista em seus projetos,
eles poderão ser lucrativos. É hora.de se

declarar ao par. Não deixe sua autoesti

ma cair, capriche mais em seu visual.

PEIXES
No trabalho, é hora de tomar

decisões para agilizar o dia a

dia. Cuidado com conflito de opi
niões. Sua necessidade de segurança
vai nortear sua vida financeira e senti

mental. É o momento de somar forças!
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Aguinaldo Silva dá
pistas de escalação
Depois de anunciar o afastamento de Juliana

Paes de sua novela, "Fina Estampa", Aguinaldo Sil

va deu pistas, no Twitter, de quem será a substituta

da atriz. Ele chegou a citar aguns nomes. "Carolina

Dieckman, MarianaXimenes, Regiane Alves, Milena

Toscano, Letícia Spiller, Grazzi Massafera... Quem
será a loura de 'Fina Estampa"?, escreveu o autor.

EmmaWatson diz que
vai trancar faculdade
Após cursar a universidade americana Bro

wn por um ano e meio, a atriz Emma Watson,
20, anunciou em seu site que vai trancar o

curso, por questões profissionais. "Como vo-
.

cês sabem, eu amo a Brown e estudar é umas

das coisas que mais gosto na vida. Mas recen

temente eu tenho tanto a fazer que ser uma

estudante e cumprir minhas outras obrigações
tornou-se impossível", disse Watson.

"Mereci ser preso"
diz George Michael

O cantor George Michael declarou que "mereceu
ser preso" por seus "atos vergonhosos". Ele ficou qua
tro semanas na cadeia após ser pego com maconha

e dirigir sob o efeito de- drogas. Ex-vocalista da banda

Wham!, ele já havia tido a carteira de motorista apre
endida em 2007 e, um ano depois, foi pego com ma

conha pela primeira vez. "Isso foi uma coisa enorme

mente vergonhosa de se repetir. Carmicamente, senti
como se tivesse uma conta a pagar", afirmou.

DIVIRTA-SE

Armário encrenca
A mulher tinha acabado de comprar um novo ar

mário para seu quarto. Depois que ele foi montado,
ela notou um defeito: toda vez que passava um ôni

bus na rua, as portas do armário se abriam. Então re

solveu chamar um marceneiro para fazer o conserto.

Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro sen

tou dentro do armário para, quando passasse um
ônibus, verificar a causa da abertura das portas.
Minutos depois o marido chega, abre a porta do ar

mário e, vendo lá o marceneiro, pergunta irritado:
- O que é quevocê está fazendo aí dentro?
- O senhor não vai acreditar - responde o mar-

ceneiro - mas estava esperando o ônibus passar.

Bárbara
Borges voltou

com ex,
diz site

A atriz Bárbara Borges voltou
para os braços do empresário
César Fontes, diz o site Ego, da
rede Globo. A atriz foi vista aos

beijos com o ex por um camaro

te da Sapucaí, no Rio de Janeiro,
nesta segunda-feira. Em feverei

ro, em entrevista à revista "Ca

ras", Bárbara contou que estava

novamente separada de César,
com quem namorou por três

anos, desde dezembro de 2010.

. "Gay OU não, é meu
filho" declara Edmundo
Edmundo conversou com a coluna "Retratos da

Vida", do jornal "Extra", sobre a sexualidade do filho

Alexandre Mortágua. "Gayou não, ele é meu filho e vou

amá-lo incondicionalmente", disse. O ex-jogador comen
tou que assumiria a guarda de Alexandre e atacou a ex,

Cristina. "Você viu o que ela fez com a delegada? Eu não

teria a mesma paciência. Por isso me afastei",justifica.

Série sobre Dercy vai ao
ar tarde por palavrões
A rede Globo vai estrear uma minissérie sobre

a atriz Dercy Gonçalves em janeiro de 2012. O pro

grama deve entrar no ar após o reality show "Big
.

Brother Brasil 12", devido ao palavreado típico de

Dercy. "A classíftcação indicativa não permitirá que

Dercy solte o verbo antes das 23 horas", brinca a

autora Maria Adelaide Amaral. Os roteiros da minis

série já entraram em produção, informa a coluna

Outro Canal, do jornal "Folha de São Paulo".

SUDOKU

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

.

do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
9/3
Adelcio J. Stein

Ademar Rolloff

Alan Fernando de Oliveira

Albertino Hoepers
Alessandra M. Giovanella

Andreia Santos

Annabell P. Weber

Anthony P.Meier
Antonio Rambo

Caroline Pinter
, Cesar A. Macejunas
Cidania Czucza
Claudia L. Mahlstedt

Daieni Machado

Denise tanger
Dionizio Czucza

Eduardo Madei

Eduardo Mader

Elizangela Rocha
Isabel C. C. Couto

Ivo Kalfels

Ivo Lernke

Jani de Souza

Jiordane A. P. Weller

Jose R. de O. Turei

Kelvin H. R. Vegini
Lia S. Bentis

Loni Barg
Lorival Vtech

Lurdes Bahr

Maiara C. Martins

Maria E. Baittinger
Marlene Siewerdt

Nelson Erbaeh

Paulo E. Hanssen

Rafaela T. Jacobi

Reinaldo A. ChaveS

Roberto L. Ruysam
Ro�lene W. Packer

.

Tatiana P. de Souza,

Tiago J. Cardoso

Ursulina Borchardt

Valdernlro-da Silva
ValneiL Foppa
Walter E. F. Sonnenhohl

Waltraud L. Limon
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2015, em que a concessionária
deverá encaminhar à Anatel as

propostas de estruturas tarifárias
a fim de comprovar que estas se

encontram em conformidade
com a norma. Amedida visa pre
servar, no mínimo, as condições
atuais de 'preço.

Anatei espera oferecer

preços melhores nestas
chamadas por meio da

oferta de planos de serviço
mais flexíveis.

delongadi daem debate
.

-

Liberdade tarifária será tema de audiência promovida pelaAnateI �a próxima semana
PIERO RAGAZZI

A Anatei (Agência Nacional
de Telecomunicações)
vai realizar na próxima
terça-feira, dia 15, em
São Paulo, e no dia 18, em
Brasnia, audiências públicas
para debater a liberdade
tarifária em longa distância
internacional.

'

s audiências têm o objeti
vo de discutir com a socie

-- dade a proposta de norma
ara implantação e acom

panhamento de regime de liberda
de tarifária no STFC (Serviço Telefô
nico Fixo Comutado) destinado ao

uso público em geral, namodalida
de Longa Distância Internacional,
prestado em regime público.

A_ Consulta Pública propõe
que a liberdade tarifária das cha
madas internacionais poderá ser

implementada' a partir de Iode

janeiro de 2016, após uma fase
de transição entre Iode janei
ro de 2011 e 31 de dezembro de

AAnatei espera oferecer preços
melhores nestas chamadas por
meio da oferta de planos de serviço
mais flexíveis, de acordo com a de
manda de mercado. Dessa forma,
propicia-se um aumento no grau
de competitividade entre as em

presas que oferecem esse serviço.
A proposta de liberdade tarifária
não atinge as chamadas telefôni
cas locais, nem de longa distância
nacional (interurbanos) para as

quais permanece o regime de con-
trole tarifário atual. Proposta não atinge as chamadas telefônicas locais, nem de longa distância nacional (interurbanos)
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Na área

Henrique
Porto

Novo clube
arcada para o dia 26 de março a apresentação do novo

clube de futebol da cidade. A cerimônia deve contar

com dirigentes do São Paulo, equipe que está servindo
de exemplo e apadrinhando o projeto, através do re

passe de informações. O novo clube já tem nome, escudo, cores
e mascote definidos. Tive acesso ao material e garanto que ficou

bastante profissional, de bom gosto. A equipe deve iniciar seus

treinamentos em junho e atuará na Divisão de Acesso no próprio
estádio do Botafogo, que receberá benfeitorias.

Santo forte?
Praticamente eliminada do Torneio deVerão após perder seus

dois primeiros jogos, a equipe do Posto.Cidade/Ibratin Tintas viu

renascer suas chances após vencer a Cival por 8x2. Na prática,
precisa de três resultados e já alcançou dois: venceu a Cival por
seis gols de diferença e oAtlético perdeu para o Noite a Fora. Para

se classificar, ainda precisa que a eliminada Cival vença o Atlé

tico, por mais de três gols. Difícil? Sim. Impossível? Não. Ou al

guém ainda duvida que o santo de Iardel e Cia. é forte?

Futsal
Hoje tem rodada do Tor

neio de Schroeder. Às 19h15,
Força Iovemíbase do time que
vai representar a ADJ no Cam

peonato Catarinense) e Néki

jogam pela Chave B. Às 20h15,
as jaraguaenses Baumann e Ex

Astros se enfrentam, também
pela Chave B. Fechando a ro

dada, às 21h15, Kaiapó's e Loes

jogam pela Chave D.

DIVULGAÇÃO

Interbairros
A 't» Copa Interbairros de

Futebol, competição organiza
da pelas associações de mora

dores dos bairros da região Sul
do município (do Molha em

diante), está na sua fase quar
tas de final. Os jogos de volta
acontecem no próximo domin
go, 13, no estádio Eurico Duwe
e no campo do Guarany.

Inovador
Se você - assim como eu - é

o perna de pau da pelada, cer-
tamente vai gostar do projeto
do professor Juarez (ex-CT Fal

cão). Ele está montando uma

escola de futsal para adultos,
onde será possível aperfeiçoar

.

os fundamentos da modalida

de, sem se preocupar com o

caráter competitivo. Em breve

trago novidades.

NaSelação
Outra boa notícia para o

nosso basquete. O armadorGa
briel Chiodini Getelina (foto),
da equipe Unimed/FME, foi
convocado para a seleção cata
rinense sub-17. Descoberto no

polo de basquete da escola Ri
beirão Molha, o atleta, que tem

.

passagempela seleção brasilei
ra, é mais um revelação do Pro
jeto Bola daVez.

Rubão
O futebol jaraguaense se des

pediu de Rubens de Carvalho; o
popular Rubão. Ao lado deAlber-

,

to Taranto, Rubão fez história na

década de 90, com a escolinha de
futebol Rubitar. Ainda comandou
a base do Juventus e uma escolí
nhaprópria. Como jogador, atuou
como zagueiro do luventusna dé
cadade70.

RETO NO

Hóquei jaraguaense
voltaà cenanacional
Aliens Roller Hockey participa do Brasileiro em abril
JARAGUÁ DO SUL

Em 2011, Jaraguá
do Sul terá mais um

representante no cenário
do esporte nacional.

Trata-se
do Aliens Roller

Hockey, equipe do hó

quei in-Iine, que parti
cipa de 21 a 24 de abril,

em Contagem (MG), do Cam

peonato Nacional da modalida

de. À primeira vista parece que
o time foi criado recentemente.

Mas enganam-se quem pensou
assim. Os Aliens existem há 15

anos. Porém, somente há dois
retornou com força total e mais

organizado.
Quem explica é o presiden

te da Associação Jaraguaense de

Hóquei In-line, Lucas Guilherme
Borquezan de Souza. "A associa

ção foi fundada no final de 2009.

Estamos nos estruturando. A

partir do ano que vem queremos

divulgarmais o esporte", disse.
No Brasileiro, os Aliens vão

disputar a categorias "Pool B",
considerada a segunda divisão
do torneio ..De acordo com Lucas

Guilherme, a equipe tem chan

ces de chegar entre os oito pri
meiros. A categoria B possui 20
equipes e a "Pool X', considerada
elite, tem apenas dez. A última
vez que a equipe havia participa
do do torneio foi em 2008, quan
do ficou em décimo. Além de re

presentar a cidade, o time, que é

tricampeão catarinense, vai levar
o nome de Santa Catarina, já que
será a única equipe do Estado a

participar da competição.
O hóquei in-Iine é uma ver

tente da modalidade no gelo. As

. DIVULGAÇÃO

Equipe treina todo o fim de semana na quadra da escola Valdete Piazera

regras são praticamente as mes

mas, porém, o in-line é disputa
do em quadra (como de futsal).
"A gente é visto como um time

novo. Não é sempre que estamos

presentes nessas competições.

Mas a ideia é querer ampliar essa
participação no cenário nacio

nal", informou Lucas Guilherme .

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

ASQUET
Projeto Bola da .Vez

A Ajab (Associação Jaraguaense de Bas

quete) realizou no último fim de semana.o seu

tradicional treinamento anual com 42 profis
sionais do "Projeto Bola da Vez", uma parceria
com aWeg e o Sesi. As aulas aconteceram na

Faculdade Jangada e foram ministradas por
Rafael Mueller e Annibal de Oliveira, que par
ticiparam recentemente do treinamento na

cional para iniciação à modalidade.

DIVULGAÇÃO
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De volta aomeio da semana •

Sem Libertadores e Copa do Brasil, campeonatos regionais ganham destaque hoje
DA REDAÇÃO

Depois de um longo
tempo assistindo à Copa
Libertadores e a Copa do
Brasil no meio da semana, o
torcedor voltará a conferir
as emoções dos estaduais.

o Rio de Janeiro, Botafo
go, Fluminense eVasco
entram em campo no

dia de hoje pela segun-
da rodada da Taça Rio (segundo
turno do Campeonato Carioca).
O Fogão enfrenta o Nova Igua
çu, às 17h, no estádio Raulino
de Oliveira, emVolta Redonda. A
boa notícia para Ioel Santana é o

retorno do atacante Loco Abreu,
que se recuperou da inflamação
no nervo ciático e retorna após
duas partidas fora.

Um pouco mais tarde, às

19h30, o Fluminense recebe o
. América-Rl, no estádio Enge
nhão. O time de Muricy Rama-

lho está sofrendo com lesões
nesse início de temporada. Duas
de suas maiores estrelas, Fred e

Deco, seguem em fase final de

tratamento, inclusive treinaram
com bola essa semana. Porém,
não enfrentam o América. Os jo
gadores devem voltar apenas para
a reta final da libertadores. Fred
teve uma contusão na panturrilha
e Deco sofreu uma lesão no mús
culo adutor da coxa esquerda.

O Vasco, que recebe o Duque
de Caxias, às 21h50, em São Ianu
ária, deu sinais de recuperação
quando Ricardo Gomes assumiu,
mas voltou a tropeçar diante do
Macaé por 3xl na última ro

dada. Por causa disso, Gomes
avisou que fará mudanças drás
ticas na equipe. Possivelmente
o treinador vai tirar Fellipe Bas

tos, Jéferson eMarcel da equipe
titular e colocar Eduardo Costa,
Bernardo e Elton. Além disso, o
lateral Márcio Careca vai entrar
-no lugar de Ramon, que está

suspenso por conta da expulsão
na última partida. Emerson faz sua segunda partida pelo Flu após retorno de contusão

CORINTHIANS BUSCA SE MANTER NA LIDERANÇA ISOLADA DIANTE DA PONTE PRETA

Verdão, Peixe e Timão entram em campo
DA REDAÇÃO

O Campeonato Paulista entra
na 12a rodada com a briga pela
liderança esquentando a cada

jogo. Corinthians, Santos e Pal
meiras tentam garantir mais três
pontos e a permanência entre os

primeiros.
O Verdão enfrenta o Noroes

te, às 19h30, no Estádio Alfredo
de Castilho, buscando uma vitó
ria para se recuperar no torneio.
O Alviverde, que já foi líder da

competição, vem de três empa
tes seguidos e já está na quinta

posição. Para isso, o técnico Luiz

Felipe Scolari contará com a vol
ta do meia Valdivia, recuperado
das dores musculares.

O Santos encara a Portugue
sa, às21h50, naVilaBelmiro, com
os retornos de Neymar, Elano e

. Leo. Neymar volta após receber

folga durante o Carnaval para
compensar as férias que não teve
no fim do ano por defender a

seleção brasileira sub-20 no Sul
Americano da categoria. Já Elano
e Léo, que também não jogaram
contra o Oeste, poupados da par-

tida por estarem resfriados, tive
ram o retorno anunciado. Alex

Sandro, Felipe Anderson e Mai
kon Leite serão sacados do time.

Já o Corinthians pega a Ponte

Preta, às21h50, noPacaembu, com
o objetivo de se manter embalado
na ponta. OAlvinegro quer chegar
a sua quintavitória consecutiva no
Estadual, mas Tite não poderá es

calar o atacante Jorge Henrique no
ataque, porque o jogador foi veta
do pelo departamentomédico por
lesão na coxa direita. Bruno César
assume a posição.

nhum clássico neste ano, enquan-
to o Alvinegro ainda não ganhou O Grêmio faz hoje sua primei-
nenhuma partida fora de casa. ra final da temporada. O Tricolor

A única mudança no Joinville Gaúcho decide aTaçaPiratini con

pode acontecer se o zagueiro Pe- tra o Caxias, às 21h50, no Olímpi
dro Paulo não conseguir se recu- co. Além do título, a vitória garante
perar a tempo de uma contratura a equipe na grande final do Esta

na região lombar. Renato Santos dual.

deve assumir a vaga na zaga. Pelo liA gente está traçando um ob

lado do Figueirense terá duas al- jetivo, que é conquistar todas as vi
terações em relação à equipe que � tórias, jogo após jogo, e nada mais
goleou o Metropolitano por 5xl. importante que disputar uma fi

Túlio e Ygor retorpam de suspen- nal. Todo mundo quer ganhar do
são e, com a volta dos volantes, Grêmio e a gente vai encarar como
Jackson e Coutinho saem do time. se fosse final de Copa do Mundo",
A tabela completa do Catarinense afirmou o zagueiro Rodolfo.
pode ser conferida acima. Renato Gaúcho ainda aguarda

-

pelo meia Lúcio. O jogador traba
lhou normalmente, demonstran
do estar recuperado da tendinite
do joelho direito, no entanto, o

departamento médico gremista
ainda vai reavaliá-lo para saber se
terá condições de jogar a decisão.

Joinville e

Figueirense
fazem clássico

Joinville e Figueirense entram

em campo hoje, às 21h50, na Are
na Joinville, em partida válida pela
segunda rodada do returno do Ca
tarinense. O Tricolor chega com o

fardo de ainda não ter vencido ne-

Jec não venceu clássico
no Catarinense e

Figueira ainda não
triunfou fora de casa.

JOGOS PELO MUNDO

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 2" RODADA - RETURNO

HOJE
19h30 - Avaí x Brusque
19h30 - Criciúma x Chapecoense
20h30 - Imbituba x Concórdia
20h30 - Metropolitano-SC x Marcilio Dias-SC
21h50 - Joinville x Figueirense

• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL - TURNO
HOJE
21h50 - Grêmio x Caxtas

• CAMPEONATO CARIOCA
• HOJE

16h - Americano-RJ x Macaé
16h - Cabofríense x Resende

. 16h - Olaria x Boavista-RJ
17h - Nova Iguaçu x Botafogo
19h30 - Fluminense x América-RJ
21h50 - Vasco x Duque de Caxias
AMANHÃ
19h30 - Bangu x Flamengo
20h- - Volta Redondax Madureira

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 2" RODADA - RETURNO

HOJE
19h30 - Paraná Clube x Rio Branco-PR

20h30 - Operário x cascavel
20h30 - Roma-PR x Iraty
20h30 - Cianorte x Arapongas
21h50 - Paranavaí x Coritiba
AMANHÃ
19h30 - Atlético-PR x Corinthians-PR

• CAMPEONATO PAULISTA
• 12" RODADA

HOJE
17h - Santo André x Americana

17h - Mogi Mirim x Linense

17h - Botafogo-SP x São Caetano
19h30 - Noroeste x Palmeiras

19h30 - Grêmio Prudente x Bragantino
19h30 - São Bernardo x Mirassol

21h50 - santos x Portuguesa
21h50 - Corinthians x Ponte Preta
AMANHÃ
21h - Paulista x Oeste
21h50 - São Paulo x Ituano

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,

Grêmio decide
tftulo do turno
do Gauchão
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Buraco causa interdição de rua
Cratera aberta nas chuvas de janeiro está aumentando e preocupando os moradores

SCHROEDER

Os deslizamentos de terra
ocorridos em janeiro
causaram a abertura
de uma cratera na rua

Maravilha, no loteamento
Fibrant, em 8chroeder.

De
acordo com o secretário

de Obras e presidente da
Defesa Civil do município,
Leonor Jacobi, a rua terá

que ser refeita. "Já estamos mobi
lizados para resolver o problema,
mas desde janeiro praticamente
não parou de. chover", observou.
Segundo ele, o custo da obra será

alto e a Prefeitura está orçando
o valor necessário para o inves

timento. Lonas foram colocadas.
para evitar que os deslizamentos

continuem, mas a cratera - que

já tem cerca de dez metros de di
âmetro - não para de aumentar.

Enquanto pedestres desviam do

buraco passando por um terreno

particular, motoristas estão utili
zando a ruaViergutz.

Jacobi afirmou que a preocu
pação maior é quanto às moradias
em situação de risco naquela região.
Cerca de dez residências estão ame

açadas pelos deslizamentos. Duas
famílias já deixaram suas casas e as

outras ainda permanecem no local

por não terem para onde ir.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA DAR ENCAMINHAMENTO

AO SAQUE DO FGTS:
• Declaração de atingido da Defesa

Civil (será emitida no momento do

atendimento);
• RG (identidade) e CPF ou carteira

de motorista (original e cópia);
• Cartão do PIS ou Cartão Cidadão

(original e cópia);
• Comprovante de residência em

nome do trabalhador (conta
de água, luz, telefone, extratos
bancários - emitidos no período de

19 de outubro de 2010 a 19 de

janeiro de 2011 (original e cópia);
• Carteira de trabalho

(apresentar todas);
• Cópia da(s) carteira(s) de trabalho
das páginas onde constam foto,
identificação (nome), contratos de
trabalho e anotações gerais;

"A Defesa Civil esteve aqui na
semana passada e disse que a gen
te tinha que sair, mas não temos

condições de alugar uma casa.

Meus parentesmoram em Indaial,
os familiares do meu marido são

nossos vizinhos e estão namesma

situação", contou a dona de casa

Andréia Gonçalves, 22 anos.
A casa onde ela mora com o

marido e duas filhas, de 6 e 3 anos,
foi construída numa encosta. "Em

2005, um deslizamento destruiu

dois quartos da nossa casa. Po

dia ter acontecido uma tragédia e

agora estamos correndo o mesmo

perigo", diz ela, que rriora no local
há 11 anos.

Defesa Civil de
Schroed�,r diz que

.

Prefeitura está orçand� .

ó valor necessário para
" .: ,,,reCiupetaç�o do local.

EDUARDO.MONTECINO

Jacobi informou que a região é

monitorada diariamente e que na

última semana, técnicos da Defesa
Civil do Estado e geólogos visita

ram oloteamento para elaborar um
laudo técnico, que deve ser conclu- ,

ído até o dia 20 deste mês. "Com
este laudo em mãos, vamos buscar
recursos junto ao' governo federal

para colocar em prática um .plano
de habitação", afirmou Jacobi.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br Cratera se abriu devido às enxurradas de janeiro. No local também há residências em situação dé';tiscc{""

....

CERCA DE 25 Mil ATiNGIDOS DEVEM REQUERER BE�nE.f(CIO

Mutirão do FGTS é retomado hoje

... �, -

Senhas serão distribuídas a partir das 13h no ginásio ArthurMüller

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL
Após o recesso em virtude do

Carnaval, o atendimento no mu

tirão do FGTS (Fundo de Garan
tia porTempo de Serviço) será re
tomado a partir das 14h de hoje.
As senhas para os moradores das
ruas atingidas pelas chuvas deste
ano nos bairros Ilha da Figueira,
Boa Vista e Águas Claras serão
distribuídas a partir das l3h.
Antes disso, não haverá atendi
menta no ginásio Arthur Müller,
obedecendo ao ponto facultativo
da Prefeitura e também ao feria
do bancário.

De acordo com a Assessoria,
de Imprensa da Prefeitura, mo
radares dos bairros atingidos' pe
las chuvas de janeiro e fevereiro

deste ano que perderam o crono

grama de atendimento do Muti-

Os atendimentos aos/atingi
dos seguem até o dia Bde-abril e,
até lá, cerca de 25mil pessçasde
vem solicitar a retirada do-EGTS.

Segundo à equipe rêspbn'sável
.pelo atendimento, cerca-de 900

'moradores procuram. o' ginásio
-diariamente para realizar o ta

dastramento.

rão do FGTS ainda podem fazer
o encaminhamento do pedido ..

Basta se dirigir ao ginásio Ar
thur Muller e retirar senlfa para
ser atendido juntamente c9m os

moradores de outras Jocalídades.
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Vem pra cá, vem ganhar!·
,_,.,--

Gol 1.6 City
ANO 2005

R$ 20.900,
OPCIONAIS
lOT

Gol Power GIV 1 .6 '

AN02008
"

$26.800;
OPCIONAIS
Completo

Corsa Hatch Joy 1.0
ANO 2007

R$22.700,
OPCIONAIS
AQLDT

+ DE 100 c.çÕES À PRONrAENIIEGA

..... cleQll!ll1lpI"� I 'blOCO...... /....ã,iIIs-., seu USADO IAI -kon;N>s Moto

,

Cinto de segurança pode salvar vidas.
Special

ANO 2003

R$13.9001
OPCIONAIS
AQ

OPCIONAIS
Completa+ rodas de,liga-Iev,e

Promoções válidas até 09/03/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS Á PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40 OOOKM. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeital!IláaBlJuAS:
a:JI�tlO!ssmI!lÁ;R1A&

oe'lf,iU::üoos;
.

A€lr,s,.Al1'ell'

CIIBQ5 ..Ci61i1-.k:nle BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

,

MAtRllZ fi RuaWIlferMiu;qJmdf1 1217 � Rf�MQma� lalialui do) Sttill5:C .. (41"/U1H2&l ti RUA&'2llUa�mu la��Safa. ".,. RaUl �� do SaVSC ... (41) 3371-97.
RUAIL.I b M31eenall b&tel)Ql '_CGJi 311.�·e.b ...hfiroJIdHJW.., e47) 33145i3ta e fUlfAILU t bJOst lafro.?!a_�ltflll 'adl ..�. SWlJSC.., (41) 3316-:2194

fUU!'''''', 14 U lua %8 de I�Q?, aS5T.., l'-u_mfri'm/SC ... {4rl) 3211-310
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