
Iuve, Juve,
. Juve!

RaçaTricolor afina a voz para
torcer pelo Moleque Travesso

emmaio. Em entrevista

exclusiva, presidente da
torcida organizada, Xororó,
fala das expectativas do time '

do coração para 2011.

Página17

Furtosde veículos caem
23%' no último ano

_ Segundo aDelegaciaGeral da Polícia Civil, foram 117 casos no ano
.

passado em Iaraguá do Sul, que já contabiliza uma frota de 87.906 automóveis
emotocicletas. Registros seguiram no caminho oposto em relação a 2009,

quando houve 27% de aumento nesse tipo de ocorrência.

blush!
A revista da mulher inteligentel-

Mulher pode ter
contraído botulismo
Moradora de Massaranduba
morreu ontem no Hospital
São José de Joinville.
Terezinha Alves da Costa
Rack, 56 anos, fazia
tratamento contra uma

doença no sangue e teria
comido mortadela há três
dias. Página 7

aprovara
reforma
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Moradores entram
com ação judicial
Moradores do Loteamento

Henrique Heise, no bairro
Rio da Luz, querem
indenização por terem
53 casas interditadas pela
Defesa Civil. Moradias
construídas em parceria
entre a Prefeitura e a

Caixa Econômica foram
inauguradas em 2009.

Página 7
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2 História

Iniciam operações
de "Lend-lease"
O presidente americano Franklin De

lano Roosevelt aprova a lei pública 71-11,
autorizando as operações de "aluguel e

empréstimo" de equipamento militar,
munições, medicamentos e alimentos aos

países aliados na Segunda Guerra Mun
dial. O ato foi aprovado nove meses antes

da entrada oficial dos Estados Unidos na

guerra, em dezembro do mesmo ano.

Com o ato, caia a imagem de neutra
lidade que os EUA haviam mantido até
então, levando o governo nazista de Adol

ph Hitler a efetuar uma série de ataques
contra navios mercantes americanos. Um
total de US$ 50.1 bilhões em suprimentos
foi enviado aos países aliados - Grã Bre

tanha, União Soviética, França e China -

equivalentes hoje àUS$ 759 bilhões.
Entre 1943 e 1944, cerca de um quar

to da munição usada pelos britânicos
era fruto de empréstimos americanos, e

muitos produtos essenciais pararam de
ser produzidos na Europa para focar nos
esforços de guerra. A USSR recebeu dos
EUA duas mil locomotivas durante as

operações Lend-Lease - dependente de
ferrovias para logística, o país produziu
no período apenas 9810comotivas - e 14%
dos aviões usados pelos soviéticos eram

amencanos.

Embora as operações tenham sido um

empréstimo, somente aGrãBretanha teve
dividas com o governo americano pelos
produtos fornecidos - contanto que fos
sem devolvidos, não haveria custo. Como
os britânicos decidiram ficar com os bens
duráveis, e o congresso não aprovou a do
ação do equipamento, os produtos foram
vendidos a 10% do preço nominal.

1979

Inflação .de 40,8%
Na edição de 10 de março de 1979, o
jornal O Correio do Povo noticiava
a formação de uma comissão de
iniciativas de fundo do FMI para
conter o avanço da inflação na
América Latina - no Brasil,
1978 registrou 40,8% de

inflação, superada apenas por Peru
(73,7%) e Argentina (169,8%).

ISTVAN I DA HUNGRIA

I

I
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A grande enchente
de Sheffield

Em 11 demarço de 1864, a represa de Dale
Dyke, no rio Loxley, província de Sheffield, In
glaterra, rompeu-se enquanto estava sendo

preenchida pela primeira vez. Recém cons

truída, o dique foi destruído por um volume
de três milhões de metros cúbicos de água,
que fluiu pelo vale Lexley; passando pela vila
de Loxley, e juntando-se com as águas do rio
Don, seguindo pela atual cidade de Sheffield,
antes de parar em Rotherham.

A enchente destruiu várias pontes, der
rubou mais de 800 casas, pouco mais que
uma centena de fábricas, e deixou cerca de
270 mortos. Análise posterior concluiu que
a construção da represa havia sido irregular,
e que uma pequena falha na estrutura, que
se expandiu rapidamente, foi responsável
pelo desastre.

O governo britânico doou 4,755 libras para
as cidades atingidas - valor considerável para
a época - e as ações de seguros movidas por
vítimas da enchente compuseram o maior pro
cesso indenizatório da InglaterraVitoriana.

FOTOS DIVULGAÇÃO

'1872

Expansão japonesa
O governo Meiji anexa o reino de

Ryukyu, no sul do Japão, declarando as

ilhas de Amami, Kagoshima e Okina
wa como estados vassalos do império
Japonês. Em 1879, a região é formal
mente anexada como a província de
Okinawa, atualmente ponto turístico.
O governo nipônico reprimiu violen
tamente a religião e o idioma nativo.

lemuria

A região de Sheffield foi completamente inundada após o rompimento da
represa. Na época, cena foi descrita como "zona de guerra"

PELO MUNDO

.�

Apagão
,

Às 22h16 .do dia 11 de março de
1999, uma subestação elétrica da Cesp
falha, resultando em um blecaute que
atingiu 50 milhões de pessoas em dez
estados brasileiros. Enquanto em San
ta Catarina a queda de luz foi de ape
nas 10 minutos, em São Paulo, o abas
tecimento retornou apenas às 3h39 do
dia seguinte.

Jornal Diário
O jornal "Daily Courant" é publi

cado pela primeira vez em 11 de mar

ço de 1702, em Londres. Editado por
EdwardMallet, o Courant foi o primei
ro jornal diário da Inglaterra, e divide
com o Norwich Post o título de primei
ro diário do mundo. A publicação era

composta por uma única página, com
notícias internacionais.

Hipotético "continente perdido", no século 19, a
ideia de uma massa continental ligando a Índia com
a ilha de Madagascar era uma hipótese para explicar
a similaridade entre a fauna das duas regiões. No
século 20, esotéricos se apegaram fortemente a

ideia de um continente perdido, supostamente
habitado por divindades ou alienígenas.

"

Primeiro regente "formal" daHungria, e santo padroeiro do país, Istvan I, nascidoVakj, é
considerado como o fundador.do reino da Hungria, e o grande catequizador do povo húngaro.
Junto com seu filho, Emeric, Istvan foi canonizado em 20 de agosto de 1083, santo padroeiro
dos Húngaros, dos reis, das crianças que estãomorrendo e dos construtores. A data é um
feriado nacional no país, celebrando a fundação da Hungria..Pouco após amorte de Istvan,
em 1031, surgiram histórias de milagres em seu tumulo, e amão direita do rei émantida como
uma relíquia sagrada. A "Direita Sagrada" hoje está guardada na Basílica do Rei São Estevão, em
Budapeste, e a coroa real émantida em uma capela no prédio do parlamento Húngaro.

I

PIERO RAGAZZI
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. Romeo Piazera
Júnior, advqgado

VidorDanicll,
soéÍólogo
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RaphaelRocha Lopes,
a�yogadoeprofessor

CristianoMahfudWatzko,
estudante deDireito

PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA
.

QUARTA-FElRA- .QUINTA-FEIRA

Indefinições na Fatma e os prQiUízos empresariais

o que o empresariado
catarinense anseia é

que o novo governo
do Estado reverta esta

situação honrando com

os seus compromissos
assumidos em

campanha.

"

Estamos
no início de março, e as coordenado

rias regionais da Fatma (Fundação Ambiental
de Santa Catarina) ainda não têm oficialmente
nominados seus gerentes regionais.

É perfeitamente compreensível de que em uma tran

sição governamental haja modificações nos cargos de

confiança de primeiro e segundo escalão, tidos como de
alta relevância estratégica para o sucesso do governo que
se inicia, entretanto, a indefinição por rusgas político
partidárias afetam de forma catastrófica no dia-a-dia de
diversos cidadãos que dependem dos serviços públicos
oriundos da obrigação do Estado.

Dentre os vários elos prejudicados
na sociedade, encontram-se o em

presariado catarinense, que depende
de forma incondicional e veemente

da anuência de instituições do estado

(leia-se a Fatma) para exercer suas ati
vidades e por conseqüência gerar em

pregos e renda, auxiliando a manter o

alto nível produtivo e competitivo que
Santa Catarina possui em relação aos

demais estados federativos.

Seja pelo descompasso político na

definição de cargos, oumesmo pelomero
capricho de não se querer magoar pes
soas de partido "1\' ou IIB", é completamente inaceitável

que o empresariado catarinense esteja refém de uma teia
-

burocrática que impede instalação, operação ou mesmo
expansão das pujantes empresas aqui instaladas, vista a

necessidade da regularidade ambiental frente à Fatrna.
O fato agravante é que, por força da lei, os técnicos

da Fatrna (concursados ou não) simplesmente se vêem
'

de mãos atadas nas suas funções operacionais até que o

estado nomeie um gerente para coordenar operações nas
unidades espalhadas pelo estado.

Tal situação, que se visualiza puramente político-par
tidário' infelizmente cria lastro para o ilícito e a ilegalida
de que se propagam como um câncer por toda a estrutu

ra já fragilizada damaquina pública do Estado.
Já fora citado aqui, anteriormente, que ao longo dos

anos, a precariedade estrutural e a burocracia da Fatma
tem interferido de forma contundente no desenvolvi

mento industrial do nosso estado, haja vista que a Fatma

é a responsável estadual por todos os processos de licen
ciamento e fiscalização em Santa Catarina, e a mesma

"

não tem conseguido atingir sua principal função no que
tange ao tempo de resposta - previsto em lei - para novas

solicitações e renovações de licenças ambientais.
Os governos anteriores tiveram uma tratativa de des

caso e desrespeito para com a Fatma, fosse pela falta de

repasses financeiros para investimentos em infraestru
tura ou pela não realização de concursos públicos para a

efetivação de novos técnicos de carreira.
O que o empresariado catarinense anseia é que o

novo governo do Estado reverta esta situação honran
do com os seus compromissos assumidos em campa
nha, e dê a real importância para este órgão - de vi-

tal importância para o crescimento da
nossa economia - e para que este não
sirva de entrave para o progresso das

empresas catarinenses.
Vale também enfatizar algumas so

luções já sugeridas anteriormente para
aumentar a eficiência e eficácia da Fat
ma no seu tempo de resposta e na emis
são de licenças:

- Abertura imediata de concursos pú
blicos para contratação técnicos de novas
áreas do conhecimento ligadas aos pro
cessos de licenciamento;

- Valorização profissional do corpo
técnico existente através de salários justos e planos de
carreira condizentes com a qualificação;

- Criação iminente de estrutura legal que confira
maior segurança jurídica aos técnicos envolvidos na fis

calização e emissão de licenças;
- Investimentos massivos em infraestrutura e bens

patrimoniais (escritórios, 'automóveis, computadores,
insumos, equipamentos tecnológicos, ferramentas
técnicas etc.)

- Convênios com fundaçõesmunicipais demeio am
biente, através de estudos de competências, reduzindo
assim a sobrecarga de processos;

- Integração definitiva do sistema Sinfat, entre a Fat
ma e as partes interessadas, aumentando a visibilidade
do processo e conferindo credibilidade ao Estado;

- E transparência no acompanhamento. de pro
cessos, através de sistema online com ordenamento

sequencialta exemplo dos tribunais de justiça), com
a extinção de eventuais favorecimentos a poucos em

detrimento de muitos.
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COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal. contate:
2106 1936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA

Acena poderia ter saído de alqurn filme
antigo ou da lembrança de qualquer um

"

que viveu um tempo que passou, mas não
é. O registro da família de charrete foi feito essa

semana pelo fotógrafo Piero Ragazzi- na rua
João Januário Ayroso, bairro Jaraguá Esquerdo.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com_br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

Coral seleciona
participantes

o Coral da Scar (Sociedade Cultu
ra Artística), de Jaraguá do Sul, iniciou
período de testes para interessados em

participar das atividades em 2011. A se- (

leção é feita às quartas-feiras às 19h30,
mediante agendamento na secretaria do
Centro Cultural. Os ensaios do Coral são
realizados nas quartas-feiras das 20h às
22h e podem participar pessoas com ida
de mínima de 16 anos. Informações pelo
telefone (47) 3275-2477.

Eventos- esportivos
no Clic em 2011

IF--SC oferece
curso--em, São Chico

Ambaslu tem ,

reunião e evento
Para comemorar seus 12- anos, o Clic -

(Conselho de Líderes Comunitário) está

organizando com as Associações de Mo
radores de Guaramirim os Jogos da In

tegração. As Associações participantes
deverão promover totneios interno nos

meses de março, abril e maio, e somente
inscrever três equipes classificadas para
os jogos finais que acontecerão em julho.
Os classificados deverão ser inscritos até
dia 15 de junho.

. O IP-SC (Instituto Federal de Santa Ca

tarina) está com Inscrições abertas, até 15

de março, para o curso de formação inicial
e continuada em Condutor Ambiental Lo

cal, que será oferecido em São Francisco do
Sul pelo Campus Itajaí. As aulas e as inscri

ções são gratuitas. O curso terá início em

23 de março e vai até 13 de maio. As aulas
acontecem na Escola Estadual João Alfredo
Moreira, de quarta a sexta-feira. Informa

ções no sitewww.ingresso.ifsc.edu.br.

A Ambaslu (Associação de Moradores
do Bairro São Luis) realizou em feverei
ro primeiro encontro em 2011. Nos pró
ximos dias acontece uma reunião com

a prefeitura sobre alguns problemas do
bairro. A Associação realizará dia 10 de
abril evento em comemoração ao 23° ani
versário da entidade. Será um churrasco a

partir das 10h, na Comunidade Evangéli
ca Luterana PastorAlbert Schneider. Ven
das antecipadas no (47) 3376-1427.
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CULTURA

Diversão e lazerpara toda família
Sábado Cidadão deve levarmais de trêsmil pessoas ao Ginásio Rodolfo Iahn em busca de diversão

Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 14/03/2011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.01 2011 (cat, KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista (preço válido para pedidos realizados via intemet junto a um Distribuidor Ford) ou financiado com taxa de 0,99%
a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 338,68, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,31 %
a.m. e 16,94% a.a, através do Programa Ford Credito Ford Ka 1.01 2011 (cat. KBCl ) a partir de R$ 24:600,00 à vista (preço válido para veículos a pronta entrega) ou financiado com taxa de 0,99% am. e 12,55% a.a, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 349,57,
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (CH) a partir de 1,34% a.m. e 16,08% a.a. através do Programa Ford Credito Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat. FAB1) a partir
de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.rn, e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo
de R$ 31.675,48, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro servlço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à
aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de Ã Afinanciamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas correspondem somente às Gores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas e/ou especiais mediante CAARt, O FR$0RD UNldCARD. SOLlCITdE J 2 SdEZU•consulta na revenda. Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. c�mu e at� lO.oo? em escontos na compra e seu rur ero.

.

Capitais e n!9loes metropohtanas:4004-1960 I Demals localidades 0800 728 1960.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Os moradores de
Guaramirim que procuram
por lazer e diversão tem
destino certo neste
sábado, dia 12.

A
partir das 14h, cerca de
três mil pessoas devem

aproveitar o Sábado Ci

dadão, um projeto re

alizado pela Prefeitura que visa

proporcionar diversão, lazer e

cidadania à população. A primei
ra edição do ano acontece na rua
João Butschardt, em frente ao Gi
násio de Esportes Rodolfo Iahn, e
segue até às 18h. A última edição
de 2010 foi em outubro e tam

bém reuniu aproximadamente
três mil moradores.

As atividades do projeto so

cial foram preparadas para toda
a família. As crianças vão fazer a
festa com os passeios de Jujuba,
o trenzinho do Sábado Cidadão,
brinquedos infláveis, oficinas
de pintura facial, entre outros. A

distribuição de algodão doce, ge-

ladinho, suco e pipoca também
está garantida.

Para os que gostam de espor
te, haverá a roda de capoeira,
onde os interessados poderão
aprender alguns movimentos
dessamistura de luta e dança. No
palco principal, a Casa da Cultu
ra Paulino João de Bem fará apre
sentações artísticas de teatro e

dança. Já nas tendas haverá dis

tribuição de mudas de árvores,
demonstrações de acupuntura
sem agulha, orientações jurídi
cas e aferição da pressão arterial.

A área da Saúde não ficou de
fora. Mesmo não estando pre
sente no evento, os postos da
cidade participam de forma dife
rente. Os enfermeiros e técnicos
de enfermagem farão o exame

preventivo do câncer do colo do
útero. Também haverá distribui

ção de material informativo so

bre o assunto e palestras espe
cialmente dedicada às mulheres.

Para o prefeito Nilson Bylaar
dt, o investimento em cultura e

lazer é retorno garantido. "Além
de ser obrigação do governo pro-

porcionar lazer para os morado
res, a população que tem esse

tipo de atividades vive mais feliz,
mais contente e em harmonia.
Isso vai gerar redução de aten

dimento nos postos de saúde, de
vândalos, de pessoas viciadas",
confirma.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodolÍOvo.com.br

A última edição do Sábado
Cidadão foi em outubro

de 2010 e mais de três mil

compareceram ao evento

ERRATA
O show cover do Raul

Seixas, divulgado na página
Plural do jornal de ontem,
não será no dia 12, mas sim
hoje. Rodrigo Seixas, Opala
69 e a banda Ninguém Sabe
se apresentam no Bar do
Oca. Os ingressos custam

R$ 10 masculino de
R$ S feminino.

Seguros ....

DIVULGAÇÃO

VIVA O NOVO
MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

Ford Empresas: (11) 4174.3929
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Amin na Acijs
governo federal, além da histórica
burocracia efalta de eficiência
do poderpúblico. 'Tudo que édo
governo não funciona'; criticou.
]áAmin disse que o sentimento éde

que o país vive um bom momento

para asmudanças necessárias,
a começar pela reforma política
que está sendo alinhavada nas
comissões do Senado e da Câmara

Federal, da qual o catarinense
faz parte. "Há tempo para ser
enganado, há tempo para se

rebelar e, depois, começa o tempo
de corrigir.Acredito que dessa vez
temos chance de mudar nosso
sistema eleitoral, desde que a
discussão não seja tão ampla que
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prepararam documento
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Schülzenlest
O empresário Alcides Pavanello
foi chamado pela prefeita
Cecília Konell para comandar
mais uma vez a Schützenfest.
Convite feito, convite 99%

aceito, Alcid.es disse que
primeiro teria que conversar
com a família, mas assumiu
que deve sim estar à frente do
evento mais uma vez.

Licenc;a
O vereadorAdernarWinter
(PSDB) sofreu um acidente na

segunda-feira, mas já teve alta
do hospital. Enquanto estiver
em recuperação quem assume

a cadeira deWinter é o primeiro
suplente do partido, Eugênio
Garcia. A licença deve durar pelo
menos 15 dias, mas pode ser

prorrogada.

haja dispersão'; afirmou.
O último afalar, o deputado Silvio
Dreveck abordou o problema das
licenças ambientais da Fatma,
ocasionado pelafalta de corpo
técnico. Disse que devefalar sobre
o assunto na próxima semana
com o governadorRaimundo
Colombo' (DEM), quando a
minirreforma proposta pelo
governo será debatida com a

base aliada. Silvio, que é líder da
bancada do PP naAssembleia,
também anunciou queDieter
]anssen deve assumir como

suplente ainda esse ano, no rodízio
do partido, devido à importância
do Vale do Itapocu para o Estado.

Transparência
O vereadorDiogo Junckes (PR)
cobra transparência da Prefeitura
deGuaramirim na prestação de
contas do hospital da cidade.
Estranha que tenha havido uma

, evolução de repasses enquanto
o número de atendimentos

despencou. Segundo relatório
apresentado pelo vereador, hámais
de um ano não nasce uma criança
na unidade de saúde. Amédia de

partos era de 43 pormês até 2008 e

a de cirurgias 96. Na outra ponta, o
repasse era de R$ 202mil pormês
e hoje chega aR$ 430mil. "Dobrou
o repasse e os atendimentos

despencaram", alertou.

PI GA
FOG

SEM SORTEIO • Recebi

reclamação de que um
candidato a deputado nas
últimas eleições promoveu

uma rifa para pagar as dívidas
de campanha, mas até agora
não sorteou nenhum bilhete,
que daria direito a um carro.

PELO TUBO •A oposição
ao prefeito Nilson Bylaardt,
de Guaramirim, prepara

denúncia de irregularidade
envolvendo a troca de

tubulação. O assunto deve ir
à tribuna nos próximos dias.

-""�E • ParaAmin a demora
na nomeação das Secretarias

Regionais é uma prova da não
necessidade das estruturas

criadas por seu desafeto político
Luiz Henrique.

,

EDUARDO MONTECINO

O deputadofederalEspiridião
Amin e o deputado estadual
Silvio Dreveck, ambos do Pp,
estiveram ontem no Cejas onde se
encontràram com representantes
daAcijs,Apevi, Associação
das Imobiliárias, entre outras
entidades. Ouviram reivindicações
da região e se comprometeram por
lutar pelas principais bandeiras

'

da classe empresarial, entre elas '.

a reforma tributária. O vice

presidente paraAssuntos da
Indústria, daAcijs,AlidorLuerders,
alertou para o processo perigoso
de desindustrialização que vive
o país e para o sufocantemodelo
de arrecadação de impostos do

Convicc;ão
O vereador Jair Pedri (PSB) se

prepara para deixar a Câmara

provavelmente na próxima
semana, com retorno da
titular da vaga, Natália Petry,
pré-definido para o dia 21 de

março. Pedri nega ter ficado
chateado com Natália pelas
declarações contra o aumento

no número de vereadores e

afirma que se pudesse votaria
novamente a favor damudança.
"Votei convicto de que era a

coisa certa, não mudo aminha

opinião. Não sou homem de
me abster ou me arrepender,
tomo as decisões consciente",
diz ele que deve ser candidato a

vereador nas próximas eleições
e por enquanto continua no
PSB aguardando a reforma

política e as articulações
municipais.

Asaída
O ex-procurador domunicípio,
Jurandyr Bertoldi, lembra que saiu
da Prefeitura antes da aprovação
da lei contra o nepotismo pela
Câmara deVereadores. Jurandyr
diz que deixou o cargo por vontade

própria no dia 18/6/2007, um
ano emeio antes de seu irmão
terminar o mandato. "O que
deve ser dito é que o ex-prefeito
Moacir Bertoldi acatou e

cumpriu a Lei do Nepotismo.
Poderia, na época, ter
questionado sua validade, como
agora faz a atual administração,
mas preferiu respeitar a lei,
exonerando os parentes", atesta
o advogado.

SAUDAÇÃO
CARINHOSA

Dieter lanssen, Depois di,

'entr�V:ista que a votação
ter para Assembíeia é a

credencial para uma cam

à Prefeitura de Jaraguá

011S

Convocac;ão
O presidente da Câmara,
Jaime Negherbon, espera
a participação de cerca de
800 pessoas na audiência

que vai debater o aumento
no número de vereadores.
O encontro está marcado

para o dia 30, às 19h,
possivelmente na sede do
Sindicato do Vestuário. Jaime
defende que essa é a hora da
comunidade se manifestar,
já que depois o texto vai para
segunda votação e aí de nada
adianta a pressão.
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Ética moderna em cinco licões:
.3

38 lição: ser capaz de indignar-se
egundo o dicionário da

..� línguaportuguesa, indig-
nação significa ódio ou

_." raiva, e também senti
mento de cólera despertado por
ação indigna que gera desprezo
e repulsa. Quero me referir à in

dignação no segundo sentido,
porque ódio ou raiva corroem o

espírito, perturbam a mente e o

corpo. Indignação, como defen

demos, é uma reacão necessária
>

e saudável do indivíduo e da so-

ciedade, como resposta à injusti
ça, à sem-vergonhíce, à mentira.

O Governador Arruda, do
Distrito Federal, foi levado à re

núncia pela indignação do povo,
principalmente dos jovens que
saíram às ruas em protesto indig
nado. A indignação de D. Pedro I·

provocou a ruptura com Portu

gal e a Independência do Brasil.
A indignação de Martin Luther

King contra a discriminação
racial provocou grande movi
mento pela igualdade racial nos
Estados Unidos. Assim também
foi na África do Sul, com Nelson
Mandela. O próprio Jesus Cristo,
indignado porque haviam trans

formado "a casa de Deus em covil
. de ladrões", tomou de um chico
te, virou as mesas e fez uma lim

pa no templo. Santa indignação!
Há certas coisas que mudam

e males que deixam de acontecer

por causa da reação indignada
da comunidade. Loteamentos

irregulares, desmatamentos, po
luição, agressão/destruição de
rios e riachos por empresa irres

ponsável, tudo pode ser detido

pela indignação do povo. Se a

comunidade se indignar, o tra

ficante não se instala (depois de
instalado, às vezes só indignação
não basta).

Aumentos salariais e vanta

gens imorais autoconcedidas em
várias esferas do poder, como

vimos dias atrás no Congresso
Nacional, se concretizam por
que nos conformamos. E estou

pensando, concretamente, nas

intenções de novos ministros
nomeados pela nova presidente,
flagrados recentemente em uso

indevido de dinheiro público.
Nós, povo, vamos ficar quie

tos? Não há poder político ou

de qualquer ordem que resista à

indignação de uma comunidade

organizada.
Basta de aumento de impostos!

Chega de continuar alimentando
o boi que já está gordo (estou pen
sando no sistema financeiro e seus

lucros escorchantes). Não dámais

para tolerar corrupção oumau uso
do dinheiro público e as estradas
sem condições e a saúde pública
naUT!.

Ódio, raiva, isso não! Isso faz
muito mal. Manter bem acesa,

porém, a capacidade de indig
nar-se, de agir com repulsa e

aversão a toda ação indigna, esta
é uma lição de ética moderna

que devemos aprender e manter
como conquista de maturidade
da nossa cidadania.

No próximo artigo, veremos

a lição n. 4. Para conhecer mais
sobre o Instituto Cassuli, acesse o

site: www.institutocassulLcom.br.

João Arnoldo Gascho,.
membro do Instituto Cassuli

briaguez ao volante. Lamentavelmente, os nú
meros altos mostram que ainda é grande a falta

consciência de muitos moto

ristas, que não conseguem res

peitar a si próprios e nem aos

outros.

Antes de pegar um carro e

cometer imprudências, é preci
so avaliar quanto de uma vida
está se jogando fora - entre

valores, experiências e oportu
nidades - quando se faz uma

manobra arriscada ou quando
se tenta adiantar o relógio, lite

ralmente, voando contra o tempo. .

EDITORIAL

Mortes nas estradas
embrado sempre pela alegria e descon

tração, o feriado de Carnaval também foi
de tristeza para muitos

__ brasileiros. Motivo: só
em Santa Catarina, foram regis
tradas 43 mortes nas rodovias
estaduais e federais até a meia
noite desta terça-feira, além de
488 acidentes com 343 feridos.

E� todo o país, foram 3.563

acidentes, com 2.152 feridos e

189 mortos.
Para a Polícia Rodoviária

Federal, a causa para tantos

acidentes é a imprudência, a velocidade e a em-

. DOLEITOR
, .

Etica: quero?
Devo? Posso?

Ao preconizar
uma coisa e

,fazer outra,
desnudamos

uma

mutilação
na conduta e

uma erosão
no caráter.

Etica
é a proteção da integridade, é a ca

pacidade de ter princípios. Através dela,
sabemos que muitos dilemas irão surgir
em nossa vida, mas com eles denuncia

mos nossos "ingredientes", qual a nossa posição
no mundo e o credo que, efetivamente, cultua
nl0_s. Vovó dizia: quase honesto não existe.

Ao preconizar uma coisa e fazer outra, desnu
damos uma mutilação na conduta e uma erosão
no caráter, lepromas detectados
através do cínico divórcio entre

teoria e prática, direito e dever.
A ética traz imanentes, três

perguntas: quero? Devo? Posso?
As respostas irão arrastar o nos

so determinismo ou hesitações
existenciais.

O filósofo e escritor Sérgio
Mário Cortella (autor de "Qual
a tua obra?) ressalta que seu pai
deixou-lhe o maior legado: Fi

lho, o que não é teu, não é teu!
O tempo passou e, um dia, ele se

tornou Secretário de Educação
da cidade de São Paulo, sendo
lhe colocado à disposição um

carro oficial (com motorista e

tudo!). Podia "maquilar" o seu uso? Podia. De
via? Não! Por que não erameu, diziaMário. Que
ria, mas não devia, embora eu pudesse. Ele tinha
consciência de que o carro exalava confiabilida
de; que o combustível consumido, conectava-
se a um critério; que o automóvel, a gasolina, o
óleo e a suamanutenção, eram pagos com barris

afogados de suor, infinitas gotas, dolentes, dos
contribuintes. O escritor finaliza: "mas somente
de acordo com osprincípios e valores que eu ti-

'

vesse para decidir, julgar e avaliar, iria conseguir
com que aminha consciência ficasse em paz".

Quem assistiu "Che, o argentino", deparou-se
com a inteireza de outro paradigma masculino.
Nos derradeiros momentos do filme, guerrilhei
ros eufóricos, refestelados num "coche" (carro)
conversível, lindo, vermelho, aproximam-se de
seu comandante. Este, pergunta ao motorista
onde ele o havia adquirido, sendo-lhe informa

do que fora tomado de um figu
rão. IIChe", decepcionado, man
da o subordinado devolvê-lo.

Imediatamente, devendo, ele
e seus companheiros, fazerem o

retorno de forma mais honrosa.
Deixava o recado de que a sua

revolução visava permutar cons
ciências; punir os malvados-si
muladores-desonestos; proteger
um povo órfão e oprimido, logo,
não iria destronar tiranos entro
nizando outros. O poder está na
razão direta da responsabilida
de.

Será que seu filho poderia
mandar estampar a sua "cara"
numa camiseta, com orgulho?

Ética não é cosmética, engodo, maquilagem,
sortilégio, camuflagem. É conduta - imaculada
mente - pura, transparente, genuína, impoluta.
É a mente sadia, hígida, instigando o último re

duto da consciência de cada indivíduo, obrigan
do-o a olhar-se num espelho e perguntar: quero?
Devo? Posso?

"

"

Carlyle Cláudio Pereira, membro da
SEB (Sociedade Escritores de Blumenau)
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o presidente da
associação dos moradores
do loteamento Henrique
Heise, Hélio Teixeira da
Rosa, entrou com uma

ação judicial requerendo
indenização aos

moradores da localidade.

o dia 28 de fevereiro, 53
casas nos loteamentos

Henrique Heise I e II, no
bairro Rio da Luz, foram

interditadas pela Defesa Civil. O

órgão alegou que na área há ris
co de deslizamentos de terra e,

por isso, orientou os moradores a

saírem do conjunto de moradias,
inaugurado no início de 2009.

Um barranco ameaça cair sobre
as residências e, como o solo está
encharcado por conta das chu

vas, várias moradias já apresen
tam rachaduras.

No processo judicial, Hélio

pede a garantia de que os mo

radores serão indenizados por
completo, e para que sejam 'en

tregues 'os laudos de liberação
das obras e da intérdíção.

IINão quero infringir nenhuma
lei, só estou exigindo meus direi
tos. Prometeram para a gente um
loteamento modelo, e está desse

jeito agora", criticou ele, que se re

.cusa a sair do local. Hélio lembra

que a administração municipal
construiu as casas em parceria
com a Caixa Econômica Federal e,
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por isso, vai exigir que providên-:
cias sejam tomadas.

No início da noite de ontem,
o presidente da associação parti
cipou de uma reunião com repre
sentantes da Prefeitura, entre eles
a diretora de Habitação, Maristela
Menel, para saber de que forma
o problema será resolvido. O en

contro não havia encerrado até o

fechamento da edição.
Na manhã de ontem, Maris

tela informou à reportagem que
os donos das residências estão

sendo encaminhados para o au

xílio-aluguel - repasse de R$ 600

durante seis meses - até que um
novo conjunto de casas popula
res fique pronto. liA retirada não

será imediata, estamos dando

tempo para que os moradores
encontrem onde ficar", afirmou.

Ontem, a família da auxiliar
de inspeção Rosangela Bader pre
parava a mudança para ir embo
ra hoje do loteamento Henrique
Heise. "Esta é a segunda vez que
eu preciso sair de casa. Em 2008

aconteceu a mesma coisa", la
mentou. Já a dona de casa Patrícia
Marcilio garante que, mesmo com
a orientação da Defesa Civil, não
vai deixar o local.

IINão vou para o auxílio-alu

guel, pois investi na minha casa.

Só saio daqui quando a casa do 10-

�eamento novo ficar pronta", afir
mau. Segundo moradores, a Pre

feitura informou que a demolição
das residências deve ser agendada
nos próximos dias.
• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

II�""I"'·E::. r;1 I

Moradores acionam a Justiça
Donos de 53 casas no Rio da Luz pedem indenização à Prefeitura pelos danos causados

FOTOS PIERO RAGAZZI

Patrícia Marcilio diz que,
apesar da orientação da
Defesa Civil, não pretende
deixar a residência

, , Queremos saber quem foi que liberou a

obra e ter acesso ao laudo da interdição,
que nã� nos foi apresentado. , ,HELIO TEIXEIRA. DA ROSA �"

MORADORA DE MASSARANDUBA COMEU MORTADELA HÁ TRÊS DIAS

Mais umamorte suspeita de botulismo
A Secretaria Municipal de

Saúde de Joinville investiga se

a morte de uma mulher de 56

anos que morava em Massaran
duba foi causada por botulismo
na manhã de' ontem. Terezinha
Alves da Costa Rack morreu 40
minutos depois de ser internada
no Hospital São José de Joinville,
onde chegou com vômito.

Segundo informações, a víti
II).a teria comentado para profis
sionais da instituição que havia
comido mortadela há três dias

e, por isso, não está descartada a

suspeita de que o alimento pode-
. ria estar contaminado. De acor-

com marido, ValdecírdosSantos,
38 anos e mais dois amigos. Os
três homens também não se sen

tiram bem. A secretaria de Saúde
de Joinville espera que o laudo que
vai comprovar a causa damorte de
Benta seja concluído hoje .

O lote suspeito de contamina
ção da mortadela da marca Pena

Branca, fabricada pela Seara Ali

mentos, será recolhido em todos
os pontos comerciais de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul.
As vigilânciasmunicipais de Santa
Catarina ficarão responsáveis pela
vistoria dos estabelecimentos que
vendem o produto.

i

do com a secretaria de Saúde de

Joinville, Terezínha fazia trata

mento contra uma doença crôni
ca no sangue. Um laboratório de

Florianópolis irá analisar amos
tras para emitir um laudo que vai

. esclarecer o que aconteceu.
Se for confirmado que Terezi

nha tinha botulismo, esta será a

segunda morte pela doença em

Santa Catarina em menos de uma
semana. Na segunda-feira, a dona
de casa Benta Lamego, 36 anos,
morreu no hospital Hans Dieter

Schmidt, em Joinville, depois de
dois dias internada. Ela passou
mal depois de comer mortadela
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Esta expectativa e
.

curiosidade que estou
sentindo aqui, quero
levar para eles na

escola. É um assunto que
envolve os alunos.

GRACIELA DEBIASI

"Evento debate ensino da astronomia na rede pública
JARAGUÁ DO SUL

Curiosidade._ Isso era o que se via
no olhar da professora de Ciências,
Graciela Debiasi, durante a primeira
oficina do 14º Erea (Encontro
Regional de', Ensino de Astronomia),
que teve início ontem, e segue até
sábado no IFSC (Instituto
Federal de Santa üatarína).

educadora disse que quer aprovei
tar o evento para aprender manei
rasmais práticas de abordar o tema
em sala de aula. "Esta expectativa e

curiosidade que estou sentindo aqui, quero
levar para eles na escola. É um assunto que
envolve os alunos", comentou.

Assim como Graciela, cerca de 150 pro
fessores da rede estadual, municipal e par
ticular de ensino" além de estudantes e

curiosos, participam do encontro, que reúne
ainda especialistas no assunto. Um deles
é o professor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, João Batista Canalle, que
realizou na manhã de ontem oficina sobre
amontagem e o uso do Galileoscópio, uma
espécie de luneta, similar a utilizada por
Galileu Galilei. "Queremos transformar
números astronômicos em algo palpável
para os professores e alunos. Trazer a as

tronomia para a realidade deles, tornando
o assunto mais envolvente. E este evento

também tem o intuito de divulgar a Olim
píada Brasileira de Astronomia, que acon

tece em maio em São Paulo. Queremos que
mais escolas participem", afirma.

Outro destaque da programação é a pa
lestra do professor Germano Afonso, de Ma
naus, que falará sobre astronomia indígena,
hoje, a partir das 8h30. "Os índios se orienta

vam.e ainda se orientam pelo céu paramui
tas coisas, como, por exemplo, para fazer os
calendários", revela.

- -

INSCRIÇoES ESTAO
ENCERRADAS

As inscrições para o evento estão en

cerradas, mas de acordo com a diretora de
Ensino Fundamental e uma das organiza
doras do evento, Sirley Maria Schappo, in
teressados podem comparecer ao auditório
do IFSC para acompanhar os trabalhos. "Se
tiver lugar no auditório, a gente deixa entrar.
É um evento gratuito, mas o foco são mesmo
os professores", explica. Hoje, a programa
ção tem início às 8h30 e segue até asl9h.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

omelhor plano d� saúde é víver.
O seguncJo melhor lã Unimed.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Gradeia Debiasi, que é professora de Ciências na rede estadual, compareceu ao evento cheia de curiosidade e expectativas

Adolescentes recebem curso de
profissionalização através de projeto social

PROJETO PES(AR GERA INCLUSÃO E CIDADANIA EM GUARAMIRIM

Adolescentes entram para o mercado de trabalhQ·
A estudante Cláudia Nasci

mento Moreira, 17 anos, come

mora uma conquista que com

certeza, marcará sua vida para
sempre: o primeiro emprego.
Há cerca de dois meses ela foi
contratada pela Dibrape, Distri
buidora Brasileira de Petróleo,
em Guaramirim, como menor

aprendiz. Está atuando no setor

de faturamento, e vivendo uma

experiência única. "Vou passar
por diversas áreas e naquela em

que eu mais me identificar, te

nho chances de ser contratada.
Estou gostando 'muito, é uma

oportunidade muito boa que eu

tenho que agarrar com as duas

mãos", revela.
Por trás da conquista está o

projeto Pescar, iniciativa da Dibra
pe, em parceria com a Prefeitura,
que oferece capacitação e inserção
no mercado de trabalho para ado
lescentes entre 16 e 19 anos, em

situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a assistente social
e orientadora do projeto, Andres
sa Cecconello, a ação gera cida
dania. "Passamos para eles no

ções de direito, comportamento,
ética e valores. Voluntários par
ticipam dando aulas sobre ma

rketing, logística e 'comércio, .

, que é o foco do curso", explica.
Atualmente, nove adolescentes

. participam do projeto, sendo

que seis deles já foram inseri
dos no mercado. "O projeto aju
da a desenvolver a comunicação,
postura e comportamento. Iss�
me beneficiou muito", acrescenta

'

Karoline Andrade, 18 anos, que há
duas semanas também conquis
tou uma vaga de recepcionista.

Para flc(I;r de bem c-om a villal
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Segundo dados do Sisp (Sistema Recuperados: 26
Integrado de SegurançaPública), per-
tencente àPolíciaCivil de Santa Cata- 2008

rina, o número de furtos de veículos
teria diminuído consideravelmente
em 2010, em comparação a 2009.
No entanto, as 23 apropriações e 2009
quatro roubos registrados em 2011, Furtos: 151
até esta quarta-feira, mostram uma Roubos: 16
intensificação nas ocorrências que Recuperados: 68
é comum neste período do ano, se-

gundo o delegadoWeydson da Silva. 2010

Entre 2009 e 2010, frota aumentou de 81 mil para 87 mil. Mesmo assim, houve queda no registro de BOs

Furto deveículos
cai 23% após
subireD12009
Foram 117 registros no ano passado
contra 151 nos 12 meses anteriores
JARAGUÁ DO SUL

Diminuição real no
número de furtos ou uma

fiscalização mais rigorosa
'sobre os Boletins de
Ocorrência?

Esas
duas alternativas podem

xplícar a variação nas estatís
ticas dos últimos anos. Entre
008 e 2009, houve um au

mento de 27% no número de furtos

registradosnacidade (de 110 em2008

para 151 em 2009). Já entre 2009 e

2010, omovimento foi contrário: urna

diminuição de 23% (de 151 registra
dosanteriormentepara 117 em201O).
Os valores dão abertura a questiona
mentos principalmente por causa da
frota deveículos emJaraguá, quevem
aumentando consideravelmente -

em janeiro de 2009, 75.628 veículos
rodavam na cidade. Pouco mais de
dois anos depois, em fevereiro deste

ano, o número já havia subido para
87.906.A tendência deve sermantida

Segundo o delegado da Comarca
de Jaraguá do Sul,Weydson da Silva,
o número de ocorrências no final de
2011 deve seraindamenor do que no

final dos anos anteriores, porcausade
um fato simples: anomenclatura cor
reta registrada nos Boletins de Ocor
rência "Claro que, mesmo assim, o
número de furtos é enorme, princi
palmente em relação àsmotocicletas.
Mas temos tentado conversarmelhor
com as pessoas quando elas fazem o

BO, para evitar confusões com os ter

mos roubo e furtd', explicaSilva
Furto é a apropriação indevida

de um automóvel ou objeto feita
sorrateiramente - já o roubo ca-

.
racteriza os casos em que é usada
violência física ou moral, contra o

proprietário ou terceiros, além das
ocorrências em que o praticante es

tejamunido de arma de fogo.
'Já o comandante da Polícia Mi

litar, Rogério Luiz Kumlehn, afirma
que o principalmotivo das diminui
ções é a intensificação das blítz de
trânsito, com barreiras que atestam
também casos de contravenções.
"Essas operações são responsáveis
por retirar as pessoas de má índole
de circulação. Isso também dimi
nui o número de furtos de veículos",
afirmaKumlehn.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Mais ocorrências
nas férias

"
Temos tentado conversar
melhor com as pessoas
quando elas fazem oBa,

para evitar confusões com os

termos roubo e furto.
WEVDSON DA SilVA, DElEGADO

"

Geral 9

OCORRÊNCIA
2007

Roubos: 7

nos últimos quatro anos (veja o

quadro acima), depende prin
cipalmente das especificações
no Boletim de Ocorrência que é

registrado no sistema nacional
da Polícia Civil. Em grande parte
das vezes, segundo o delegado,
os carros são recuperados - mas

o processo não termina quando
o proprietário recebe o veículo: é

preciso fazer um boletim de re

cuperação do veículo. Caso con
trário, ele continua figurando
como furtado no sistema policial
- o que pode acabar prejudican
do o próprio dono caso seja pa
rado em uma blitz, por exemplo.

liA princípio, não acredita
mos que exista um grupo espe
cializado no furto desses carros,

Furtos: f17
Roubos: 11

Recuperados: 66

2011*
-

Furtos: 23
Roubos: , :.. 4

Recuperados: , �8

* dados coletados
até 9 de março de 2011

RADAR MÓVEL DEVE AJUDAR PM NA RECUPERAÇÃO DOS VEíCULOS

Motos lideram lista de ocorrências
Segundo o delegadoWeydson

da Silva, as motocicletas são o

tipo de veículo mais furtado - e

também o mais difícil de recupe
rar. "Em Iaraguá, então, é quase
impossível. Um carro, se você

desmontar, é difícil de esconder.
Umamoto pode ser colocada em
qualquer lugar", explica. Outro
fator que torna as motocicletas
mais fáceis de serem roubadas
é o fato de que elas geralmente
são levadas para áreas rurais ou

para centros maiores. Enquanto
isso, carros geralmente são leva
dos inteiros para outros locais,
e podem acabar caindo em um

"pente fino" da Polícia.
As recuperações, cujo nú

mero também oscilou muito

Motocicletas são
mais fáceis de

serem roubadas

por causa da
facilidade em

desmontá-Ias

principalmente porque não há
um padrão, uma característica
bem definida. Além disso, o lu
cro com esse tipo de veículo é

pequeno", explica Silva.
Nas próximas semanas, a re

cuperação de veículos deve ficar
aindamaior.APolíciaMilitar, em
parceria com a Prefeitura, ad

quiriu um equipamento móvel
conhecido como OCR (Reconhe
cimento de Caracteres Ótico), que
ajuda a detectar veículos rouba

dos, furtados ou com pendências
judiciais. "O fator vai aumentar o
número de recuperações e auxi
liar príncipalmente à noite, que é
o período em que os veículosmais
são roubados", afirma o coman

dante Rogério Kumlehn.

ARQUIVO OCP
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10 Tempo

PREVISÃO DO TEMPO
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4111111'

/
SErv� r�UDA,NÇdAS
Sol entre algumas nuvens

no Oeste, Meio Oeste e

Planalto Sul. Nas demais
regiões, variação de I

nebulosidade e chuva, \\'especialmente pela manhã e GHAPECO
período noturno, associada ...

/'* 18° 28°
à circulação marítima. ..I""'��/IDJ.W>"�IJD/'w";'

.

"",,,/11""'/\'---,,,,,,,\" .

__,"'''''''''''''
'",/W>"

"",J .", I�"W·"""'I. ."".,. �I\,.".."I
'li..

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

DOMINGO

MíN: 20°C
MÁX: 32°C

SEGUNDA

MíN: 18°C
MÁX: 25°C

Pan;ia!mIlHte
Nub!ado

Nublado

CHUVA

Garoa e pancadas
breves na região
A manutenção das correntes

marítimas sobre o leste do Esta
do favorece chuvas fracas e garoa
em toda a região, com possíveis
pancadas breves de chuva, que
não oferecem risco. No litoral,
chuva deve sermais forte.

\

JOAÇ/�.BA
...
18° 27°

/
SEvocÊ.VAI PARA...

11MBÉ DO SOL
'Tempo encobert�
durante a manha

e pancadas breves
durante a tarde,

com

chuva fraca
e gar�a
·te Uíntma

durante a nOI . ln
_

de 2,1°C de manha e

. 'ma de 29°C à tarde.
malll

•

uro .l

Mar agitado com
vento e chuva forte

!
I

I

I
I

Na linha costeira e no mar, a

previsão é de tempo revolto, com
rajadas de vento de até 60 km/h,
chuvas fortes, e mar muito agi
tado. Tendência deve continuar
durante todo o fim de semana.

26(3
r

Instável Chuvoso

IBOPE
CONFIRMA:

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

19/3

PEtA tia VEZ,
A MAIS OINIOA.
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Brasil avança na econo

mia, mas tem um longo
caminho a percorrer na

educação. O país é o úni

co dos BRICs a não ter nenhuma

instituição de ensino superior
entre as cem mais bem avaliadas

por acadêmicos no mundo todo.
É o quemostra o novo ranking

divulgado nesta quinta-feira pela
THE (Times Higher Education),
principal referência no campo
das avaliações de universidades

no mundo, que é baseada em

Londres.
A Rússia aparece com a Uni

versidade Lomonosov, de Mos

cou, na 33a posição. A China tem

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

cinco universidades no ranking
(duas em Hong Kong e uma em

Taiwan). A melhor é a Tsinghua,
de Pequim, no 35° lugar. O Insti

tuto Indiano de Ciência está na

91 a colocação.
Foram ouvidos 13.388 acadê

micos de 131 países para chegar
à lista das universidades com

melhor reputação. São estudio

sos com, em média, mais de 16

anos de trabalho em instituições
de ensino superior e 50 trabalhos
científicos publicados.

Na liderança, mais uma vez,

aparece a americana Harvard,
que também lidera o ranking ge
ral da THE divulgado em setem-

bro de 2010.

A diferença entre os rankin

gs é que o geral leva em conta

13 critérios - relação estudante/

professor, quantidades de alunos
e professores estrangeiros, nú

mero de trabalhos científicos pu- ,

blicados, ênfase em pesquisa etc.
O índice de reputação, divul

gado pela primeira vez pela THE,
considera apenas a imagem que
as instituições têm entre os aca

dêmicos.
Foi pedido que apontassem,

entre mais de 6.000, até dez
universidades como as melho

res do mundo em seus campos
específicos.

DIVULGAÇÃO

fi, I:' I:, I F:I

Brasil éúnico sem
universidades "top'
País não têm instituições entre as mais bem avaliadas

Universidade de Harward, nos Estados Unidos, aparece na liderança pela segunda vez consecutiva

45 UNIVERSIDADES AMERICANAS FICARAM ENTRE AS CEM MELHORES DO MUNDO

EUA são O grande destaque
Os Estados Unidos são o gran

de destaque, com sete universi

dades entre as dez primeiras e 45

entre as cem.

Em seguida vem.o Reino Unido,
com duas entre as dez primeiras
(Oxford eCambridge) e 12 no total.

A surpresa é a Universidade
de Tóquio, que aparece na oita

va posição. No ranking geral, ela
está no 26° lugar.

A Rússia também se destaca.

A Lomonosov, em Moscou, é a

33a com melhor reputação, ape-

sar de nem constar do ranking
geral da THE.

Com mais de 50 mil alunos,
tem 11 ganhadores do Nobel e

investe dinheiro público e priva
do em pesquisas.

Segundos especialistas, é justa
mente a falta de investimento em

pesquisaque deixa as universidades
brasileiras fora desses rankings.

Phil Baty, um dos responsáveis
pelo estudo, diz que os, rankings
baseados em critérios objetivos
são muito importantes, mas de-

fende também os de reputação.
"Neste momento em que há

uma grande disputa global pelo
mercado de alunos e professores,
uma boa reputação nomeio acadê
mico é crucial", afirmaBaty.

Fora o Reino Unido, a Euro

pa não aparece bem no ranking.
A universidade suíça mais bem
colocada está em 24° lugar. A ale

mã, em 48°. Nenhuma francesa

está entre as 50 primeiras. Itália,
Espanha e Portugal não figuram
noranking.

Denúncia contra deputada
Jaqueline Roriz chega ao STF
Oprocurador-geraldaRepúbli

ca, Roberto Gurgel, encaminhou
hoje ao Supremo Tribunal Federal
(STF) pedido de abertura de in

quérito para investigar a deputada
Jaqueline Roriz (PMN-DF). O re

lator do inquérito será o ministro

Joaquim Barbosa, o mesmo que é

responsável pela investigação do
mensalão. O caso foi encaminha
do ao Supremo porque Iaqueline,
na condição de deputada federal,
tem direito a foro privilegiado.
O inquérito, envolvendo Iaqueli
ne Roriz já está presente no site
do STF, informando que serão

investigados "crimes pratica
dos por funcionários públicos
contra a administração em ge-

ral/peculato". A autuação foi

registrada hoje, 10 de março, e

há 12 folhas de documentação.
Jaqueline Roriz, filha do ex-go
vernador do DF Joaquim Roriz,
flagrada em gravação de vídeo re

cebendo dinheiro do esquema de

corrupção do governo do Distrito
Federal. As imagens foram obti
das e divulgadas em primeiramão
pelo portal do jornal "O Estado
de S. Paulo", na última sexta-feira

(4). O vídeo mostra Jaqueline e o

marido, Manoel Neto, recebendo
ummaço de dinheiro dasmãos de
Durval Barbosa, ex-secretário de

Relações Institucionais do gover
no do DF e delator do esquema de

corrupção na capital federal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - SC - Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 01/2011-PMS-

PROCESSO N°. 07/2011 - PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8,666/93 e suas

alterações posteriores, Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preço n°. 01/2011 - PMS, adjudicando em favor

da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço glo
bal, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimen

to de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de quadra de

esportes polivalente coberta com arquibancada e fechamentos laterais, com área

de 854,90m2, localizada junto a Escola Santos Tomaselli, na Rua Candido Toma

selli, Bairro Tomaselli, no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio

na. 11.690/2010-4, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de
Jaragua do Sul, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.

Empresa vencedora: SIFRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Valor da proposta vencedora: R$ 625.184,79 (seiscentos e vinte e cinco mil cen

to e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos),
Schroeder, 10 de março de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 -

,I SCHROEDER - SC - Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
i�f;;;�§;;;�:' e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO N°. 35/2011-PMS

PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 07/2011 - PMS-
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2011 - PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.

3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: SIFRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no

CNPJ sob o no 05<)27.226/0001-56, estabelecida a rua Bernardo Dornbusch, nO

719, Baependi, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP:
89256-100.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimen

to de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de quadra
de esportes polivalente coberta com arquibancada e fechamentos laterais, com
área de 854,90m2, localizada junto a Escola Santos Tomaselli, na Rua Candi

do Tomaselli, Bairro Tomaselli, no município de Schroeder/SC, de acordo com

Convênio n". 11.690/2010-4, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento

Regional de Jaragua do Sul, conforme projetos, memorial descrltlvo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento

convocatório.

Valor do contrato: R$ 625.184,79 (seiscentos e vinte e cinco mil cento e oitenta

e quatro reais e setenta e nove centavos).
Data da Assinatura: 10/03/2011- Vigência: 31/12/2011

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

.. . ... , ... �Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado R ilJn;:J1
Ikarsten@netun.o.com.br

Lourival Karsten
Bilionários

..._ nquanto o mexicano Carlos Slim - que
no Brasil controla a Claro - se mantém
no topo do ranking elaborado pela re

__ vista Forbes com fortuna de 56 bilhões
de dólares, o brasileiro Eike Batista (foto) sobe
para o 80 lugar com patrimônio j� avaliado em

30 bilhões de dólares.
O segundo brasileiro melhor colocado é

.Iorge Paulo Lemann, a quem a revista atribui
um patrimônio pessoal de 13,3 bilhões de dó
lares. Lemann é a cabeça por trás damaior cer
vejaria do mundo. Os brasileiros no clube do
bilhão de dólares passaram de 18 para30. Uma
curiosidade é que os quatro herdeiros. do len
dário SamWalton - fundado doWalmart - acu
mulam em conjunto a bagatela de 90 bilhões
de, dólares.

Eike Batista estreou na lista ocupando' o
1.420 lugar na.lista e em 2009 .subíu para o 610

posto para em 2010 chegar ao top ten, ocupan
do o oítavo posto. Considerando o destaque
que está obtendo; certamente não vai ser difí
cil para ele criar mais alguns projetos de gràn
de potencial, levar para a bolsa e contínuarsu
bindo no rankíng,

.

Setor de alimentos
A indústria de produtos ali

mentícios vive ummomento difí
cil pois, depois de criar 420 vagas
em 2008, fechou 361 postos em

2009 e em 2010 eliminou mais
569 postos de trabalho. Isto signi
fica que ao longo dos últimos- três
anos o setor fechou 510 vagas. As

perspectivas de recuperação des
tes empregos é bem improvável.

Setores
em baixa

No período de 2008 a 2010

alguns setores contabiliza
ram perda de empregos. São
os setores de extração mine

ral; do material de transporte;
do papel, papelão, editorial
e gráfica; de borracha, fumo,
couros, peles, similares; de

produtos alimentícios, bebi
das e álcool etílico; agricul
tura, silvicultura, criação de
animais e extrativismo ve

getal. Exceto a indústria de

alimentos, estes setores vem

perdendo força há algum
tempo no município.

Cabral-IT
Esta é fa sigla para Conferência

deAção Brasileira para aAlfabetiza
ção em Inovação e Tecnologia, que
terá sua primeira edição em Iaraguá
do Sul nos próximos dias 28 a 31 de

março. De acordo com o secretário

municipal Célio Bayer, trata-se de
mais uma ação no âmbito. do de
senvolvimento do parque tecnoló

gico de Jaraguá do Sul- que agora
já tem CNPJ - e está em linha com
as ações do governo federal na
área. O objetivo é "Redescobrir o
Brasil com Inovação e Crescimen
to Sustentável". O evento que tem

patrocínio do CNPQ e Fapesc
(Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Esta
do de Santa Catarina), trará para o

município importantes personali
dades nacionais e internacionais

ligadas ao tema, que farão palestras
e conhecerão a realidade local.

Sandro alberto
Moretti

O mais recente desafio do jo
vem empresário é a direção dis
trital da Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas respondendo
porJaraguá do Sul, Joinville,Araqua
ri, BarraVelha, Itapoá e São Francis
co do Sul. Um grande desafio.

Vendas da indústria
As vendas da indústria catari

nense em janeiro de 2011 regis
traram crescimento 5% em rela

ção ao mesmo período em 2010.
Este foi o melhor resultado para
o mês de janeiro desde 2009 (já
descontada a inflação), mostra

pesquisa da Fiesc (Federação das
Indústrias do' Estàdo de Santa

Catarina), realizada com 200 in
dústrias e médio e grande portes.

Posse da
diretoria da Aciag
Acontece no próximo dia 24,

na Sociedade de Atiradores Dia
na, a posse da nova diretoria da

Associação Empresarial de Gua
ramirim para a Gestão 2011/12.

Assume a presidência Carlos

Hugo Dequech que terá como

vice-presidentes: Comércio - Ianí
Sardagna, Indústria - Dênis Luiz Lu

nelli, Prestação de Serviços - Gilber
to Ronchi, ME e EPP - LuizAntonio

Dalri, Agriculttura - Lauro Frõhlich
e Jurídico - Osnildo Bartel Junior,
além de diretores e vice-diretores.

Indústria mecânica
Este setor está mostrando um

fôlego insuspeito pois, depois de
abrir 339 novas vagas em 2008,
passou 2009 com saldo positivo de
uma vaga e em 2010 recuperou o

ritmo criando 324 postos de traba
lho. Está mostrando uma grande
resistência às crises.

.

"Está em curso a indicação
. J "dos conselheirospor pait� �as, .

'entidades lá Iepn�sentadas. gu�
escolherá em maio ·seu".nÇ?vo

.. presidente. Será um. represen
Jant� daBancada govem�en-,

.

tal, atendendo o rodízio..

. Super sábado
Em Blumenau, o tradicional

sábado de muitas atrações, acon
tecerá do segundo sábado do mês,
aproveitando ainda o clima de Car-.
naval e, com inúmeras atrações.

Economia 12

Frango para China
A retaliação dos chineses ao

frango norte-americano benefi
ciou fortemente o Brasil no ano

passado quando as vendas au

mentaram 1028%. Isto, 'no entanto,
não é certeza de sucesso este ano,

pois até agora os acordos de Brasil
e China não saíram do papel.

Gestão da
manutencão

�

A Fiesc (Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catari

na) está divulgando a informação
de que as Indústrias brasileiras
com melhor desempenho no

processo produtivo conseguiram
reduzir os custos de manutenção
da faixa de 7% para algo em torno

de 4,5% do seu faturamento entre

os anos de 2003 e 2009, segundo
dados daAbraman (Associação Bra
sileira deManutenção). Isso porque
adotaram a gestão estratégica de

manutenção e o conceito demanu-
. tenção aplicada à confiabilidade.As
vantagens da implantação desses

princípios serão apresentadas pelo
gestor de manutenção da Dohler
S.A e professor do Senai em Ioin
ville, Fábio Fernando Karnopp, em
palestra a ser realizada às 19h30 do
dia 15 demarço, no Hotel Caitá, em
.Concórdia. A entrada é gratuita.

07 - 14 - 24 - 62 - 68

01 - 02 - 04 - 07 - 08
11 - 12 - 17 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

INDICADORES

BOVESPA·

POUPANÇA

lD.MARÇO.2D11

10.MARÇO.2D11
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DIVA COM
JULIA BAKUN

ONDE TRABALHA E O QUE FAZ:
Em uma· instituição de ensino,
como recepcionista. EU SOU:
Extrovertida, sincera, teimosa...
como todos os seres humanos,
sou repleta de qualidades e defei
tos. HOMENS SÃO: maravilhosos
amigos quando preciso. MULHE
RES SÃO: seres surpreendentes,
que emmomentos difíceis retiram

forças daquilo que as retém. DES

ÇO DO SALTO QUANDO: percebo
a falta de sinceridade. Sinceridade
é tudo. PARA ME GANHAR BAS
TA: Senso de humor. SE EU FOSSE
CELEBRIDADE SERIA: Nina Do- .

brev. ROUBARIA O CLOSET DE:

Angelina Iolíe, MEU CORAÇÃO
BATE. MAIS FORTE QUANDO:
percebo que a cada minuto que

.

passa, estou mais perto de alcan

çar meus objetivos. EU SOU ÓTI
MA EM: falar e comprar. EU SOU
PÉSSIMA EM: me controlar. UMA
NOITE PERFEITA PEDE: amigas,
comidas e bebidas. UM CASAL

.

.APAIXONADO PRECISA: respeito
.

e confiança, não há relação que
resista à falta deles. COM 50 RE
AIS EU: compraria uma sapatilha.
COM 1 MILHÃO DE REAIS EU:
investiria. O futuro é algo incerto.

BISCOITO I
UASORTE �
Traição de uma pessoa I
com quem se relaciona. I

Universo TPM

Eli·aneJun

Estraga prazeres
Sentada

na sacada de casa, olhando os meninos jogando bola
na rua, debaixo de chuva, ouvi uma das vizinhas chamando o.

filho pra casa, por que estava chovendo. E me lembrei da mi
nha infância, quando a gente tomava banho de chuva, pulava

em poça, fazia bolinho de barro e voltava pra casa irreconhecível de
tanta sujeira. Hoje a gente implica com os filhos para não se molhar,
não se sujar, não subir em árvore, não correr de bicicleta ... Ah, esses
tempos modernos! Sai da sacada e deixei meu filho jogando bola na

chuva. Aproveita, bebê!

,.

LASH
Saber que a moda da clutch

está de volta.A "bolsa de mão" vem
com tudo na próxima estação, em
tamanhos, cores e materiais di
versos. Nesse novo estilo a clutch

pode ser levada embaixo do braço
ou na mão e fica super glamouro
sa quando usada com casacos pe
sados e luvas. Enquanto no verão
esse tipo de bolsa pede algum cui

dado, no inverno ela é a queridinha
damulherada. E pode abusar...

É A lREVA
A briguinha das duas transe

xuais mais conhecidas do Brasil.
Primeiro a senhora Roberta Clo
se afirmando que Ariadna não
tem classe. Depois Ariadna cha
mando Roberta Close de velha

por tabela, ao dizer que devemos

respeitar os mais velhos. Mas é
uma baita falta de vergonha na cara
das duas. Com a opção sexual das
duas, ninguém tem nada a ver.

Mas que picuinha treva, hein!

Palavra de homem
Essa eu ouvi de um ex-namorado, numa das vi

sitas à casa da minha irmã, quando meu cunhado
faxinava o lar, doce lar: "Eu acho mesmo que ho
mem tem que ajudai nos afazeres domésticos. E se

ele se negar, tem que pegar uma faca, cortar o bilau
do sujeito fora e mandar o eunuco tomar o rumo

da pia". É, gente. O moço era esforçado. Mas entre
ser esforçado e tomar uma atitude, há um longo ca

minho a percorrer. E eu cansei de cozinhar e lavar

cuequínhas.e uniformes sujos. Deveria ter seguido
a sugestão dele, dizendo: "E raspa daqui direto pro
tanque, MOCINHA!"

• Parece que Ronaldinho
Gaúcho deu uma de
celebridade esnobe no
Carnaval: rodeado de
brutamontes, passou o tempo
todo se escondendo dos

jornalistas que só queriam
uma foto do moço.
Tá sissi, né?

, • Amanhã é comemorado
o Dia do Bibliotecário. E
como diz uma amigaminha,
biljIiotecária; "Tem gente.que
pensa que a gente só cadastra
e guarda livros. Se eles
soubessem de todas as nossas

atribuições... ". Graça,
Débora, parabéns!

• É bom ficar esperto:
o que começa a entupir

. sua caixa de e-mail com
mensagens de fotos proibidas
e escandalosas do Carnaval,
não está no gibi. Resista à
curiosidade e aos vírus de

computador... "

• Cá para nós: não consigo
fiGar pregada no twitter, 'o
tempo todo o dia inteiro.

Começo a trabalhar e me

esqueço de acompanhar. Ou
soumuito tapada ou tem
gente que não faz mais nada
além de twittar... Tá, parei.

Estrela brasileira
Mais um brasileiro vem aí, quero dizer, vai lá: para Hollywood.

Wagner Moura atuará em um novo filme, ao lado de grandes nomes
como Iodi Foster eMatt Damon. Elysium é o nome do filme que tem

previsão de estreia para janeiro de 2012. Nosso talentoso (e totoso)
ator, atuará pela primeira vez num filme de Hollywood e já chega fa
zendo um vilão Parece que o Capitão Nascimento foi o estopim para
o convite. Talento o moço tem de sobra ... e mostra para aquelas ame
ricanas todo esse charme. Ai, ai!

�
�:!ii'
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CLIC DO LEITOR

A Tigrona é dócil e bem educada, e precisa de um lar. Adoção na (linica
Amizade, pelo telefone 3371-2340, ou pelo e-mail ajapra@ajapra.org.br.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
r Carlos Henrique
Schroeder, escritor

Elyandria Aparecida
Silva, escritora

KellyErdmann,
jornalista

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

Nevando no deserto

O
poder corrompe ou deforma? A luz do
mando ofusca e leva a cegueira? A de
mente repressão aos protestos popula
res na Líbia leva-me a essas perguntas.

Ao contrário de outros chefes árabes, Kadafi
chegou a reunir a simpatia
de inúmeros intelectuais e

políticos do Ocidente.
Lula o chamava de Ir

mão e líder. Kadafi nun

ca foi um aliado, e junto a

ex- Iugoslávia, desafiava os

Estados Unidos e a União
Soviética em plena guerra
fria. Não se pode esquecer
de dois crimes bárbaros desse ditador: nos
anos 80 explodiu um avião que voava da

Inglaterra aos EUA, matando mais de 200

pessoas. Colocou bombas num bar em Ber

lim, frequentado por soldados americanos,

matando outros muitos. De barbicha, sempre
detrás de uns óculos que lembram alguns dos
vilãos 007, os 42 anos no poder provaram que
ele não era só um excêntrico que preferia a

tenda beduína ao palácio, mas um enlouque
cido consigo mesmo - bom
bardear o próprio povo.

Até previsto para os pró
ximos anos, com o andar do
novo mundo, as ruas mu

dam o mundo árabe como

se nevasse no deserto tórri
do. Para onde irão esses pa
íses? Lá não há sindicatos.
Só chefes, sejam reis, pre

sidentes ou guias, como Kadafi se autode
nomina, e a religião muçulmana. O islã não
é igreja como hierarquia, como entre nós,
mas no Irã os aiatolás viram chefes dos che
'teso E podemos estar a beira de novos Irãs?

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

• Cine Breithaupt 2
• Range (Dub)
(14h30, 16h40, 18h50, 21h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Dub)
(14h10, 15h45.- exceto segunda e terça)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)'cassuli
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

'iN\IVVII"cassuli,adv.br

A/ém}da �rjet6iP'Sl us direitos, a
evoíução de seus negócios jurfdic

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

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

Cassuli Advogados Assocíados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 473371 7511 - Fax,47 3275 '1820

• Cine Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac)
(14h40, 17h10, 19h40, 22h10 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Passe Livre (Leg)
(14h10, 16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub)
(13h50, 16h10, 18h50 - todos os dias)
• Rango (Dub)
(13h50, 16h10, 18h50, 21h10 - dia 12)
• Sexo sem compromisso (Leg)
(21h10 - dia 12)

• Cine Garten 4
• O Ritual (Leg)
(14h, 21h30 - todos os dias)
• O Discurso do Rei (l.eg)
(16h30, 19h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Cisne Negro (Leg)
(14h20, 19h10 - todos os dias)
• 127 horas (Leg)
(16h50, 21h40 - todos os dias)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

LANÇAMENTOS
NOVELAS

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ari e Clorís acordam no quarto de motel.

Newton conta à Ellen que por pouco não brigou
com Virgílio. Virgílio discute com Iara, já que ela
entregou fotos que o comprometem. Requião
e alguns operários constroem a forca. Sancha
e Virgínia comunicam que a Câmara de Verea
dores pretende acabar com a lei Úmida. Flores
instrui Sereno a colocar o veneno na bebida do

presidente. Joca afirma para Marta que possui
provas incriminando Flores tanto no atentado
contra sua vida como na bomba da prefeitura.
Nicolau vai até a redação do jornal da cidade e

pressiona Lincon.

A Grande Mudança
"A Grande Mudança" reúne várias fontes com importantes informa

ções a respeito das mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo,
em nós mesmos e no processo de evolução da consciência, e que estão
nos conduzindo para a virada que ocorrerá em 2012. A hora está se

aproximando. Os seus autores vêm há muitos anos atuando nessa área
e propiciam instruções práticas sobre o que fazer para participar ativa
mente da criação de uma nova ordem' mundial.

ARAGUAIA
Neca e Pimpinela se preocupam ao ver as

crianças implicando com Madalena. Beatriz
troca elogios com Gabriel. Vitor comenta com

Amélia que recebeu uma grande encomenda
de joias. Mariquita leva Gabriel ao cemitério da
estância e entrega a ele as cartas de Antoninha.
Max observa Gabriel e reconhece seu antigo ini
migo. As mulheres se divertem com Janaína no

chá de panelas. Sola no e Gabriel improvisam qui
monos para o jantar japonês de Estela. Manuela
chega à estância e todos se surpreendem. Nancy .

se veste de palhaço para brincar com Pimpinela
e os dois acabam se beijando.

o que resta do tempo
, i;' Ve'fsão :ficcibnal de quatro ;�pisÓdibs 'que r't!arcaram a fa'mni� do
diretor desde 1948. Inspirado pelas diários de seu pai, combatente
',.da! resistência palestlna, e pelas. oactas de sua mãe aos famíliares "I
'I'" '

êxpatriádos, ele reconstitui o cotidiano dos chamados "árabes-israe-
lenses", a partir do momento em que escolheram permanecer em sua

"terra nâtal e passarama viver como minoria. Mernórias íntimas que se
confundem com a história coletiva de um país' em desaparecimento.

o QUE RESTA !:'�
DO TEMPO }

TI-TI-TI
Clotilde se espanta com o talento de Jac

ques e Ariclenes. Érico descobre que Valquíria
foi namorada de luti. Chico diz para Nicole que
irá se casar com Daguilene. Desirée lê a notícia
da gravidez de Stéfany. Jorgíto garante que não

engravidou Stéfany e vai tirar satisfação com

ela. André pede perdão a Marta. Thaísa se ani
ma com os preparativos para o seu casamento.
luisa reconhece que está doente e resolve pedir
ajuda. Desirée termina com Jorgito, Eduardo con

vida Julinho para ser padrinho de seu casamen

to. luisa procura a clínica de repouso. Jacques e

Ariclenes se unem.

INSI;NSATO CORAÇÃO
Cortez consegue convencer Natalie de sua

falsa separação. Daisy conta para Olívia que
não vão mais viajar. Cortez e Natalie passam
a noite juntos. Samuel aconselha Pedro a não
desistir de Marina. Florinda é libertada e Nor
ma fica feliz com a notícia. Raul se desespera
com o sumiço de Pedro, que foi solto. Henrique
consegue descobrir onde Fabiano Delamare
pode ser encontrado e Marina agradece. Pedro
chega ao Rio de Janeiro à procura de Marina.
léo comenta com a família que Pedro pode ter
ido procurar Marina. Henrique beija Marina e

Pedro vê a cena.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o trabalho envia boas vibrações
para quem trabalha com vendas,

publicidade ou atividades mentais.

O dia é ideal para aumentar os contatos

afetivos. Passeios ou encontros podem
agitar sua vida social.

É o momento de traçar novas
�

metas para sua vida. Terá mui-

tas ideias, mas é melhor agir de
forma discreta. A dois, interesses em co

mum vão fortalecer a união. Cuidado! As

aparências enganam.

GÊMEOS

';I/i,ll' '!!,W/" O trabalho pede um pouco mais
"mil I �/, de discrição e cautela nesta sex-

ta-feira. Renove suas esperanças
no campo afetivo, pois as energias estão
favoráveis. Ter objetivos é o primeiro pas
so para conquistá-los.

No setor profissional, ativida
des que exijam concentração e

isolamento contam com a ajuda
dos astros. A vida a dois pode ficar de

lado. Fique atento(a)! Uma decepção en

tre os amigos não está descartada.

Atividades ligadas a conheci

mento e comunicação contam

com as boas energias dos

astros. A dois, sinal de grande.
cumplicidade, aproveite! Não conte

com a ajuda alheia neste dia ou pode se

decepcionar.

VIRGEM

O trabalho em equipe será esti

'II'.'
I' mulante neste dia. É tempo de

lutar por seus interesses. Apro
veite esta noite para agitar sua vida sen

timental. Cuidado, não deixe que abusem

da sua boa vontade.

LIBRA
No âmbito profissional, publici
dade, ensino e divulgação con

tam com. vibrações positivas.
Atividades em equipe estão favo

recidas. É hora de se abrir para o amor.

Tente não se distrair demais.

ESCORPIÃO
� Concentre-se em. �eu trabalho!

� Assim conseguira esquecer
ressentimentos. No amor, pode

querer sacrificar o presente por uma cau

sa futura. Reflita sobre as coisas da sua

vida e descarte o que não serve mais:

SAGITÁRIO
� Quanto maior sua liberdade

� de expressã?, mais pro.dutivo
será o seu dia. As parcenas no

trabalho contam com boas influências.
Está só? Uma nova paixão pode animar

sua vida. Cuidado com situações marre

solvidas.

CAPRICÓRNIO
Sua realização profissional es

tará ligada ao seu empenho. Dia

produtivo para quem trabalha por
conta própria. A fase no campo afetivo é

propícia para renovar suas esperanças.

Atenção! Seja mais realista nas finanças.

AQUÁRIO

I', Concentre suas energias no se-

I
tor profissional e se sairá bem. A

, Lua está em seu paraíso astral e
, envia boas vibrações para seu lado criati

II voo A dois, o astral é de paixão. Não fique
remoendo as mágoas,

I .

PEIXES
A manhã começa meio con

turbada nesta sexta-feira, mas

você conseguirá direcionar o res

tante do dia. A dois, não vai faltar gene
rosidade e tudo vai fluir bem. Invista em

suas ideias.ielas estarão em alta hoje.
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Geisy Arruda pode
substituir Sandy

o publicitário Aaron Sutton disse no Facebook que

procura uma devassa que tenha lado certinha para a

próxima peça publicitária da Devassa. Mas até agora
as sugestões que pintaram são de mulheres não tão

certinhas assim. "Me sugeriram Rita Cadillac, Geisy Ar
ruda, Gretchen, Ariadna e a Mara Maravilha", diz ele. A
campanha, assinada pela agência Mood, é a mesma

que colocou a cantora Sandy como uma certinha que
tem "lado devassa".

Julianne Moore fará
papel de Sarah Palin

A atriz Julianne Moore interpretará a ex

governadora do Alasca e ex-candidata à vice

presidência dos Estados Unidos, Sarah Palin

em "Game Change", um filme da HBO Films
centrado na campanha presidencial de 2008,
informou a revista "The Hollywood Reporter".
"Game Change" se baseia em um livro de Mark

Halperin e John Heilemann sobre as eleições
presidenciais de 20.08, com especial atenção
à campanha protagonizada pelos republicanos
John McCain e Sarah Palin.

Ana Hickmann vai'
ficar de muleta

A apresentadora Ana Hickmann está de molho em

casa por causa do tombo que levou quando desfilava

pela Grande Rio. Segundo ela, após uma ressonância
foi constatado que ela teve um estiramento no tendão.

"Graças a Deus, não vai precisar de cirurgia", avisa.
"Vou ter que andar de muleta alguns dias, tô com uma

joelheira superfashion, horrorooosa. Mas vai passar."

DIVIRTA-SE

Auto-sugestão
o sujeito, um tanto quanto cético, foi a um

médico que fazia curas milagrosas através da auto

sugestão.
Depois de alguns minutos de espera ele entrou no

consultório, sentou-se e o médico lhe disse:
- Agora, o senhor relaxe e diga: "Estou curado",
"Estou curado", isso, repita vinte vezes.

O sujeito obedeceu.
- Prontinho - tornou o médico. - Pode irpara casa

que o senhor está ótimo! São 50 reais!
Inconformàdo com a atitude do médico, ele disse:
- Doutor, adorei o seu método ... Agora repita
vinte vezes: "Já recebi o pagamento", "Já recebi

o pagamento"!

Sandy não vai
ver sábado
das campeãs
Todo mundo tem um lado de

vassa, diz Sandy no comercial
de cerveja. Mas, pelo visto, o do
cantora é bem curtinho. Segun
do a coluna de Ancelmo Gois, pu
blicada no jornal "O Globo" desta

quinta-feira, 10, ela não vai voltar
à Marques de Sapucaí no sábado
das campeãs. No domingo e se

gunda de carnaval, ela imitou Pa
ris Hilton, bebeu cerveja e trocou

beijos em público com o marido.

Vaga de estagiário de Charlie Sheen
tem mais de 70 mil candidatos

Mais de 70 mil pessoas, de 181 países diferentes, já se inscreveram para o

cargo de estagiário do ator Charlie Sheen. A informação é do site Internships.
com, que está recrutando os candidatos. Para concorrer a vaga, para auxiliar na

presença do ator nas redes sociais, os candidatos devem responder a pergunta:
"Diga ao Charlie porque você é um flvencedor?".

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

o
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AN IVERSARIANTES
1:1/3
Alvaro Lopes
Andréia S, Wolinger
Antonio C. da Silva

Brenda Luiza Meier

Brían R. Calisto

Bruna J. Bottaro

Clarice Mader

Daniela Cristina hes
,

Ellen Kita

Gabrielli C. de Oliveira

Gilberto J. Henn

Helidio Meier

Jean Carla

Laurinda A. Horn
, :' .. "T., , ,!

I::eorlldas Naifa

Letícia Pereira
Luci R. P. Voigt
Luis C. Riezer
Marcos E. de Oliveira

.María.C, Caye
.

..

Mariane Hubner
.

,

Nadia M. Schvirkowski
Neide B. P. Godoy
Orival Lindenr

Rangel A. Baade

"

Simone de Mareo

Sonia M. Piske

Tiago'Bottaro
Urbano Machado

Vanderlei Zapela
Victor Franzoi,
Vinicius Taschber
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Moa Gon_çalves
Baile de gala

A
dinâmica Mônica Menegotti Schünke, que está de volta à

presidência da Apae, veio com fôlego total. E já está a mil
com as programações sociais. Uma delas para este ano é o

grande Baile de Gala, que será realizado dia 30 de julho, no
Clube Atlético Baependi. Evento que deve congregar nomes de A a Z

da sociedade jaraguaense e toda a região. Volto ao assunto.

N°l
A Subway é a rede de fast

food que mais tem restaurantes

em todo mundo! Pois esta sema
na, o McDonald's anunciou em

seu Web site de investimentos

que encerrou 2010 com 32.737
mil restaurantes em todo o uni

verso, enquanto a marca Subway
terminou o ano com 33.749 mil
unidades. André e Rodrigo, da

franquia em Jaraguá, estão co

memorando. Bola cheia!

Urgente
Porfavor, policiais, fiquem. de

"Olbo naquele pessoal que busca
seus mbos no ooJégio_ Uma boa
pane� além. deparar em fila

dupJaeamgesOOnaro tIânsito, às
� roIocaosfilbosem,pe:rig(l

NAS RODAS
• Elogios da semana vão

para o delicioso almoço
servido no Hotel Kayrós.
Bom demais!

• O casal mais apaixonado
e animado do corredor da
urbe nosso singelo Carnaval
da cidade era, com certeza,
Cecília Rocha e Homero
Ramires. Como sempre,
grudadinhos!!!

• Recebi em mãos do escritor
Gil Salomon o seu livro de
contos "Rota de Fuga.

• Sábado tem casamento triplo
na Capela do Noviciado Nossa
Senhora de Fátima. Sobem ao

altarMateus e Sabrina, Odirlei
e Luciane, e Saulo e Ketlin. Dá-
lhe, festa!

.

Dica de
sexta

Conferir o Espaço do Oca.
Além da sinuca, muito a

música de qualidade.

Abre aspas
Dizem que Hebe Camargo

pegou sapinho. "O problema é
saber de quem. foi pelo tanto de

gente que elabeijounesteCarna
val, né? Pelas contas da apresen
tadora. o número de suspeitos já
passa de 2O� Será que foi só?

. Bodega do
Ric�ter

A atualizada Bodega Richter,
com a presença do reconhecido

enólogo de Portugal, Paulo Lau

reano, movimenta um concor

rido encontro em sua loja, no
próximo dia 18 de março, às 20
horas. Na ocasião será feita a de

gustação de vinhos portugueses
da vinícolaAdega Alentejana.

"'1

Da sociedade massarandubense o meu amigo
e empresário Mauro e sua Lis Bramorski,
curtindo o Bar Brahma em São Paulo.

Priscila Goncalves na
Zum Schlauch, quarta

"
Na adversidade a

maior consolação
é a consciência das

boas ações.
(;CBlOi

"

Perguntar
não ofende

Segundo a lei o tempo máxi
mo de espera na fila de bancos
é de 15 minutos. Pergunto: Os
órgãos competentes estão fisca
lizando?Aminha seeretãna, on
tempejamanhã, amargou na fila
do Santander, aproximadamente
Ib30. Com apalavrn!

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é gente

boa, Hercilio Zpézia. Ele é outro
camarada que acompanha a

coluna todos os dias.

• AApae promove no próximo
dia cinco de abril, no Grande
Teatro da Scar, a Palestra
"Quem mexeu no meu pneu?".
O encontro seráministrado
pelo competentíssimo
5�ViplgO, 'i�dhneqi�Q'
nacíônà

"

Ilte por
,

transformar case num grande
motivador para empresas.

3370�2900.

• O jovem Nivaldo Freitas,
da Domini Pizzaria, estampa
a capa da Revista Nossa

Weekend.

IibseMaríBorges v

receber hoje à noite um grupo
de amigas em torno de seu
aniversário.

• Ketlin Souza estreia idade
bem nesta sexta-feira. No
s.ábado,l

I,
i sehtJ.il�xa

Onde comer bem
em Jaraguá

Na subway. O melhor lanche natural do Sul do mundo.
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Na área

Henrique
Porto

Varzeano

Trinta
e quatro equipes vão disputar o Varzeano de Iara

guá do Sul. Se por um lado é bom ter muitas equipes - o

que mostra que a competição tem credibilidade - por
outro gera um grande transtorno. A cidade não possui

campos suficientes para suportar tantos jogos. Por exemplo, se
todas as equipes jogarem no mesmo dia, serão necessários de
oito a nove campos para comportar todas as partidas. Se não
jogarem todas no mesmo dia, a competição se prolongará por
muito tempo. Um grande abacaxi para ser descascado.

Copa Norte
Enfim a bola rola pela CopaNorte de Futebol, competição que

vale duas vagas no Campeonato Catarinense de Amadores. Ama

nhã' às 15h30, a jovem equipe do Botafogo recebe a experiente
Tupy, de Ioinvílle, na Barra do Rio Cerro. No domingo, 13, outros
três jogos envolvendo jaraguaenses: América/Joinville x Vitória

(15h30, em Joinville), Flamengo x ArsiperlSão Bento do Sul -

atual campeão (15h30, no Luís Carlos Ersching) e JJ Bordados x

AJAF/Itapoá (l5h30, em local a definir). Façam suas apostas!

Futsal
O primeiro embate entre

ex-atletas da Malwee trouxe à
tona rixas pessoas. Muitos des

conheciam, outros fingiam não

existir, mas elas sempre existi
ram no elenco' que conviveu

por quase uma década. Uma
coisa é certa: existe muita his
tória nesses dez anos para ser

contada e outras tantas que é
melhor nem saber.

Aberto de Schroeder
Hoje acontece a última ro

dada da primeira fase do Tor

neio de Verão de Schroeder. Às
19h15, Borracharia Senem (eli
minada) e Kiferro (classificada)
cumprem tabela pela Chave A.
Na sequência, dois jogos para
tirar o fôlego do torcedor: Néki
x Baumann (20h15) e Ex-Astros

x Força Jovem (21h15), pela
ChaveB.

Estrutura
Como é bom constatar o

crescimento em organização
de algumas equipes do nos

so futebol amador. Uma de
las é o Roma, o leão do Chico
de Paulo, que trabalha firme

para ter seu campo pronto
ainda neste ano. Outra é o

Couve-Flor, de Guaramirim,
que prepara o seu site oficial
(www.couveflorfc.com.br).

Copa Galáctica
O campo do Rio Molha re

cebe a final da 3a Copa Galác
tica neste sábado, 12. O Barrai

Koty House, que está invicto
no certame, encara o Rau, às
16h. As equipes se enfrenta
ram na primeira fase, quando
o Barra/Koty House venceu

por 5x2. Na preliminar, 14h15,
Roma B e Bell'Arte decidem o

terceiro lugar.

Jogos do Sesi
Começa na manhã deste

sábado, 12, a 30a edição Jogos
do Sesi de Jaraguá do Sul. Ini
cialmente serão disputadas as

modalidades de futebol sete

masculino (no campo da Ar

Malwee) e futsal máster mas
culino (no ginásio do Sesi). A
organização reitera a impor
tância e a obrigatoriedade do
uso de caneleiras.

Elder Deretti
O atacante massarandu

bense Elder Deretti, 17 anos,
realiza testes no São Paulo Fu
tebol Clube. Criado na Escola
do Botafogo, Deretti passará
dez dias no Tricolor Paulista.
Considerado a revelação do úl
timo Campeonato Iaraguaen
se de Escolinhas, o atleta tem

. boas chances de ser aprovado.

Esporte 17

E S

RaçaTricolor está
pronta paraapoiar
Xororó fala sobremunicipalização e opina sobre o clube
JARAGUÁ DO SUL

Por trás da irreverência
do presidente da Raça
Tricolor, Raimundo

I

Pereira, o Xororó, está '

um torcedor apaixonado e

preocupado com Juventus,

H
á oito anos à frente da
torcida organizada do

Tricolor, Xororó, que é
taxista por profissão e

apaixonado pelo Juventus por
opção, não esconde a vontade
de ver a equipe bem, sobretu

do, de volta à elite do futebol
catarinense. Em maio, o Iuve
estará em campo novamente. E

a Raça Tricolor já mexe os seus

pauzinhos para estar junto com

o time. Hoje o grupo possui 1,2
mil integrantes, porém, apenas
poucas dezenas acompanharain
as últimas partidas do Moleque
Travesso em 2010. Para resgatar
esses torcedores é preciso ter um
time forte e comprometido. Por

isso, as expectativas da Raça Tri
colar, que apóia o Iuventus há 17

anos, é que o clube volte a seus

tempos áureos. Confira abaixo a

entrevista exclusiva com o pre
sidente da Raça Tricolor sobre o

futuro do time.

"
Jaraguá do Sul

precisa do
Juventus.

EDUARDO MONTECINO

Presidente da Raça Tricolor, Xororó torce para que Moleque Travesso volte a dar alegrias' a sua torcida

OCP - Como a Raça Tricolor
está se organizando?

Xororó - Estamos procurando
descobrir o que vai acontecer, se
realmente vai ter time. Conversei
com a diretoria e me garantiram
que terá. Não tem muito que fa
zer no momento. A gente espera
que dê tudo certo. Estamos orga
nizando 'a "Torcida Molequinho".
São 32 crianças que, quando o

Iuve entrar em campo, estarão

preparadas para estar na arqui
bancada.

ocP - O que á torcida espera

para o futuro do clube?
Xororó - A municipalização

do estádio.· É o que a cidade
está precisando. A Raça Tricolor
já foi contra. Pensávamos que
o estádio é de todos. Mas nin

guém chega para investir fer
renhamente. Assim vai sobrar

apenas para o empresário pagar
o salário do time. Esperamos
também que tenha calendários,
como a Divisão Especial, Copa
Santa Catarina, quem sabe uma

Copa do Brasil futuramente?

Quase chegamos lá em 2007. Ia
raguá do Sul precisa do Juventus.

ocP - Qual a sua opinião so

bre a diretoria?
Xororó - 6 senhor Ildo (Var

gas) já falou "meu cargo está à

disposição", as pessoas não que
rem assumir e só criticam. Eu
como presidente da Raça Trico
lor não vejo nada de errado no

trabalho deles.

oCP - Já pensou em trocar

a presidência da Raça Tricolor

pela do Juventus?
Xororó - Já sonhei, que!ll

sabe um dia, se alguém me co.n -

,;

vidar eu vou mesmo.
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a nos acrescnnos
São Paulo vence Ituano e assume a ponta do Campeonato Paulista

",

DA RED'AÇÃ'O:' :.:' \ ,�;.
,

,

O Flamengo foi a Macaé
enfrentar 'o Bangu na noite
de ontem e sofreu para
vencer o Bangu por 2x1.

�- om o resultado, o time

chegou aos seis pontos,
na liderança do Grupo A.

..._Aos 23 minutos de jogo,
Leo Moura fez boa jogada e foi
derrubado por Fabiano Silva na

área. O árbitro Djalma Beltra
mi marcou um pênalti bem du
vidoso. AÍ, o astro Ronaldinho
.Gaúcho cobrou com perfeição e

abriu o placar.
Aos 25 minutos, outro pênal

ti, só' que para o Bangu. Pipico
caiu na área. Mais um pênalti
questionável, que o próprio Pi

pico cobrou e converteu. O Fla-

mengo tinha dificuldades para
finalizar até os minutos finais,
quando após a cobrança do es

canteio, Diego Maurício fez o gol
da vitória de cabeça.

O São Paulo não teve dificul
dades de vencer o Ituano por 2xO.
O primeiro gol do Tricolor Paulis
ta foi aos 41 minutos de jogo em

bela jogada de Jean. O volante ar
rancou com a bola, tabelou com

William e soltou uma bomba de

esquerda, no ângulo de Marcelo
Bonan. Aos três minutos do se

gundo tempo Lucas fez uma boa

jogada, passou paraWilliam, que
em posição duvidosa, só rolou

para Dagoberto empurrar para
o gol vazio. Com o resultado, o

Tricolor assumiu a liderança do
Paulista por ter mais vitórias que
o Corinthians . Os quatro grandes
do Estado estão empatados com
25 pontos. Diego Mauricio comemora gol da vitória ao lado de Ronaldinho Gaúcho

JOGOS PELO MUNDO
• CAMPEONATO CARIOCA
• 2" RODADA - RETURNO
RESULTADOS
ONTEM

Bangu lx2 Flamengo
, Voltá Redond'a 3xl Madureira
,CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Flamengo
6, Americano-RJ 4, Vasco 3, América
RJ 3, Boavista-RJ 3, Resende O, Volta
Redonda O e Nova Iguaçu O. GRUPO B:

Botafogo 6, Fluminense 6,Madureira
3" Macaé 3, Olaria '3, Cabofriense 3,

,

"Duque de Caxias 1 e Bangu O:

'. CAMPEONATO GAÚCHO
• la RODADA - RETURNO'

,

'

Internacional 4xO Yplranga-Rê
LajeaçJense 2xO São José-RS
São Luiz OxO Universidade

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 2a RODADA - RETURNO
RESULTADOS
ONTEM
Atlético-PR lxl Corinthians-PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 6, Paraná
Clube 6, Atlético-PR 4, Roma-PR 4,
Cianorte 4, Operário 3, Paranavaí 3,
Corinthians-PR 2, Rio Branco-PR 1,
Arapongas 1, Iraty O e Cascavel O.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 12a RODADA

RESULTADOS
ONTEM

Paulista lxO Oeste
São Paulo 2xO Ituano

CLASSIFICAÇÃO: São Paulo 25,
Corinthians 25, Santos 25, Palmeiras
25, Ponte Preta 24, Mirassol 23, Oeste
17, Americana 16, Bragantino 16,
Paulista 15, Mogi Mirim 15, Portuguesa
14, São Caetano 13, São Bernardo, 12,
Ituano 11, Botafogo-SP 11, Noroeste
10, Santo André 10, Linense 9 e

Grêmio Prudente 8,
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EDUARDO MONTECINO

Prefeitura diz que proprietário do imóvel foi notificado sobre problema

JARAGUÁ DO SUL

Uma casa abandonada na

rua Padre Francken, ao
lado do terminal urbano,
no centro de Jaraguá do

. Sul, é problema para quem
mora ou trabalha nas .

imediações

Isto
porque há muito tempo

o local se tornou área de uso

.

e venda de drogas, prin�ipal-
mente o crack. Para piorar;

encostado da casa funciona um

bar já conhecido como ponto de

prostituição.
Há 12 anos, Maria Cristina

Campestrini é proprietária de um
.salão de beleza ao lado da casa

abandonada e que funciona na

parte superior do imóvel onde está
instalado o bar. "Se eu disser que
alguma vez eles mexeram com as

nossas coisas estaria mentindo,
mas esses usuários e traficantes de

drogas atrapalham o meu negócio,
porque isso afasta clientes que re-

"
A responsabilidade
pelas condições
ela casa é do

proprietário do
imóvel.

EGON JAGNOW,
RESPONSÁVel PELO

PATRIMÔNIO HiSTÓRICO
E CULTU�Al DE JARAGuA

. Dosut

lacionam o salão a tudo isso que
acontece em volta. Esses usuários
costumam sentar nas escadas do
salão e às vezes as clientes têm

que sairpelaporta dos fundos, por
receio de 'passar entre eles", conta.

Segundo Maria Cristina, . é
comum ocorrerem brigas entre

os consumidores de droga que
ficam por ali e também há con

fusões envolvendo as prostitutas.
"Tem gente de todas as idades se

drogando e se prostituindo, in
clusive menores de idade. Isso
é dia e noite", diz. Ela comentou
que a Polícia está sempre pas
sando pelo local, dando flagran
tes e apreendendo drogas, mas o
problema continua.

Ana Paula Iunkes, moradora
de um edifício naquela rua, con
tou que dias atrás uma garota de

programa estava drogada e nua

tomando banho na torneira do
.

seu prédio. 110 problema é na rua
toda. A gente não tem segurança
para deixar os filhos andar sozi
nhos nesta rua", reclama.

"

Proprietário
já foi notificado

'f,.' ,"," I .
,

De âcorclô com o seto
," ':,.. 'j

de Planejamento da Pre-
feitura, b proprietário do
imóvel já foi notificado
várias vezes em função do
abandono em 9ue se en

contra a casa, mas, não o -

�' , te�e 'retot e o caso dei,
b!""

'

.' , \,,,,. . "',"

ir ,.à Justiça. O responsável
pelo Patrimônio Históri
co e Cultural de Jaraguá
do Sul, Egon Jagnow, in
formou que a construção
faz parte de uma lista de

edffidu;ões em estudo
pará 'tombamento. "Mas
isso não significa que o

proprietário do imóvel
não tenha mais respon
sabilidade sobre ele. A
única coisa que não pode
ser feita é mudar as ca

I

racterísticas originais da

construção", informou

Jagnow. Segundo ele; a

casa foi construída em

1921, com 66 metros qua
drados, e foi ampliada em
1950, passando a ter 140
metros quadrados.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Segurança 19

Jaraguaense preso com 800 kg
de cocaína no Mato GroSSO.

Na última terça-feira, 8, um
jaraguaense de 52 anos foi pre
so em flagrante no Mato Gros
so com 829 quilos de cocaína.
O caminhão-baú dirigido por
Orivaldo Schroeder foi parado
pela Polícia Rodoviária Federal
em Várzea Grande, região me

tropolitana de Cuiabá.
Ao fazer a inspeção do veí

culo' os policiais encontraram

a droga escondida em um fun
do falso na carroceria do cami
nhão com placas de Jaraguá
do Sul. De acordo com o mo

torista e dono do veículo, ele
estaria transportando uma

carga de peças automotivas

para São Paulo. Mas, como

não possuía nota fiscal dos

produtos, acabou confessan-

do que a intenção era levar a

cocaína até o Estado paulista
e que, por isso, receberia R$
10 mil. A droga foi avaliada em
cerca de R$ 5 milhões.

Policiais encontraram
a droga escondida

'

, em um fundo falso,
na carroceria do

caminhão.

O jaraguaense irá respon
der por tráfico de drogas e

poderá pegar até 15 anos de

prisão. Após ser preso em fla

grante e interrogado pela Po
lícia Federal de Cuiabá, ele foi
encaminhado para uma peni
tenciária naquela cidade.

Motociclista é assaltado e

agredido em Massaranduba
'Por volta das 10h de ontem, sando uma fratura exposta em

um motociclista de 45 anos foi uma de suas mãos, e o amea

assaltado e agredido na loca- çaram com uma faca. A vítima
lidade do Bracinho, zona rural fugiu para um matagal e, ao

de Massaranduba. A vítima in- chegar em uma residência nas

formou à Polícia Militar que foi proximidades, os Bombeiros
abordado por dois homens em Voluntários de Massarandu
um Fiat Fiorino. Achando que ba foram chamados para lhe
se tratava de um pedido de in- prestar socorro. Ele foi enca

formação, ele parou sua moto, minhado ao hospital São José,
quando então teria sido agredido em Iaraguá do Sul, para receber
com chutes e socos e obrigado a

_
.

atendimento e passa bem. Até
descer da motocicleta. agora, a polícia não tem pistas

Os assaltantes ainda usaram sobre o paradeiro da moto rou

uma pedra para agredi-lo, cau- bada e dos assaltantes.

ACIDENTE

Condutor passa mal enquanto
dirige e bate o carro

Por volta de l1h30 de on

tem, um senhor de 63 anos so

freu um mal súbito enquanto
dirigia e acabou colidindo o ve

ículo contra outro automóvel.
A colisão aconteceu em frente

ao Colégio Holanda Marcelino.

Gonçalves, na rua José Theo
doro Ribeiro, bairro Ilha da Fi

gueira. De acordo com os Bom
beiras Voluntários, a vítima tem
diabetes e estava com o nível
de glicose muito baixo, o que
ocasionou o mal-estar repenti
no. Ele foi atendido pelo Samu
e encaminhado ao hospital São

José para ser medicado e foi li
berado em seguida. O motoris
ta do outro veículo não sofreu
lesões.

Elt\I��

Casa no centro
viraponto para
uso de drogas
Local atrai usuários e traficantes,
preocupando 'moradores da rua
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pra ca, em ganhar!

Crossfox 1.6
ANO 2010

R$44.600,
OPCIONAIS

Completo

_":,,,;,·�'l Gol Power GIV 1.6
ANO 20,Ó8

R$26.800,
OPCIONAIS

Completo

Corsa Hatch Joy 1.0
ANO 2007

\ R$22.700,

Palio Weekend
ELX 1.4

ANO 2008

R$32.400,
OPCIONAIS

Completo

-

+ DE 100 OpÇOES À�IlONI'A Dll'REGA
Paratj 1.
ANO 2009

R$31.900,
OPCIONAIS

Compl!l'!a + rodas de liga-leve

Antes de compnir COMPAIE /moco na Tmea IVaJorização do seu �14U'I'" I .Aceitamos .Moto

Cinto 'e sequ ança ode sa ar vidas.
Promoções válidas até 11/03/2011, Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLlQO PARA VEíCU,LOS Á PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
anos de aedibifrdade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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