
Secretariamunicipal
de Saúde vai

lembrar dia mundial
contra a doença,
comemorado hoje,

.

com a distribuição
de folderes e cartazes

informativos.

Págína Íl

Local voltou a sermão

dupla namanhã de
ontem. Alteração no
trãnsito foi aprovada
pelos moradores do
bairroVila Nova.

ágiDall

_'

Comitivaprotocola
,

_

34mi emprojetos
Recursos destinados a obras de reconstrução em Iaraguá do Sul foram .

pleiteados pela prefeita Cecília Konell, durante viagem a Brasília. Por enquanto
estão garantidos R$ 5,4milhões e mais R$ 600mil através do PAC 2.

Página 4
PI ERO RAGAZZI

._

D .. LíCIAS DA pAsco
Um mês antes da chegada do coelhinho, fabricação de ovos de 'chocolate está a todo vapor. Em uma loja jaraguaense,

'

__e_x,�ectativa é de gue faturamento com a venda de Qrodutos artesanais seja até 10% maior em rela ão ao ano anterior. Pá in" 9

A lí,evi:Sta damulher inteligente!

Ponte do Zimdars
gera preocupação

-

Segundo vereador Diogo
Junkes, erosão na cabeceira
da estrutura, localizada na se-
413, em Guaramirim, piorou
com a chuva dos últimos
dias. Pedido de melhorias
foi encaminhado ao Deinfra
(Departamento Estadual de
Infraestrutura) há 15 dias, mas

�

nenhuma obra foi realizada
até agora. Página 7

Assaltantes dão
facadas em' taxista
Dupla anunciou o crime no

bairro Água Verde e agrediu
vítima de 28 anos, que
sofreu cortes no rosto e nas

costas. Polícia Militar está
à Rrocura dos bandidos.
Página 19
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RUBENS CARVALHO (RUBÃO)
Rubão

.

asceu no dia 14 de abril de 1943 em Florianópolis. Filho de

EpaminondasVicente de Carvalho e Francelina A. de Carva
lho. Casou com Zulma N. Carvalho e tiveram quatro filhos:

Rubinéia, Rosângela, Rubineide e Odirley; quatro netos: lan

Ricardo, Ellen, Yuri Carla eVinícius.

No Mun(Jo do Futebol
Ali mesmo no berço, Rubão ganhou do seu pai uma bola de

futebol. Q menino colocou a mão sobre a esfera e, trocaram si
lêncios cheios de palavras, o garoto e bola selaram um pacto:
"amigos' para sempre". Iniciou no futebol nos times amadores
em Florianópolis. Pelos gramados catarinenses, Rubão desfilou
sua categoria disputando Campeonatos Estaduais, Campeona
tos Regionais, Torneios e Jogos Amistosos defendendo 'diferén
tes clubes: Flamengo de Curitibanos, Nevada de São Joaquim,
União de Timbó, Olímpico de Blumenau, Guarani e Internacio
nal de Lages, Atlético de Ibirama e Baependi de Iaraguá do Sul.

Baependi - Em pé: Táti, Juquinha, Lenzi, Zigomar, Dalbérgio e Rubão.

Agachados: Aldinho, Bugrinho, Serginho, Arno Valle e César

Class'e ê lealdade
Rubão veio para o Baependi em 1972 a pedido do Técnico Para

guaçu, juntamente com o atacante Arno Valle e o ala Carlinhos. Era
um zagueiro virtuoso, membro nato da realeza de craques como Alí
dia Floriani, Octacílio Ramos, Walter Hornburg e Vino Maba. Gente

que sempre teve com a bola uma relação da mais terna convivência.
Formou ao lado do saudoso Tati, uma dupla de zagueiros capazes de
sair da área conduzindo a bola vistosa e lucidamente, com os olhos

'

na linha do horizonte. De porte físico avantajado, musculatura priví
legíada, sempre se impôs pela classe e lealdade, jamais usou da trucu
lência para levar vantagem nos lances mais agudos contra seu time.

Conquistou títulos em todos os times em que jogou. E, para felicida
de geral dos baependianos ele honrou no campo a camisa número 3

consagrada pelos lendários zagueiros do time azurra: Ângelo Piazera,
Amadeus Mahfud, Zépi Rocha, Octacílio Ramos e Sigolf Schünke.

Trabalho
Em Iaraguá do Sul, além de

jogar futebol profissionalmente,
Rubão também exerceu impor
tantes funções em duas empresas:
Metalúrgica Erwino Menegotti e

Têxtil Cyrus. Foi Tetracampeão
dos Jogos do Sesi na modalidade
de futebol. Três títulos com a Me

talúrgica Erwino Menegotti e uma
vez com aTêxtil Cyrus.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Felipe Luís em ação

FOTOS DIVULGAÇÃO

Júlio Cesar contratado pelo
Benfica de Portugal

Escolinha de Futebol RUBITAR
-

Três ex-jogadores de futebol criaram uma es-

colinha de futebol, a Rubitar. Ariovaldo Xavier dos
Santos (Arizinho) ficou encarregado da parte ad

ministrativa, e marketing; Rubão e Taranto eram os

instrutores de campo. Estabeleceram parceria com
a PrefeituraMunicipal de Iaraguá do Sul e algumas
empresas cidadãs. Tinham dois objetivos: o primei
ro de caráter pedagógico e educacional. O segundo

• AdolfoWulf - Meio-campista. Ocupava o lu

gar de relevo na constelação que enobrece o pe
daço mais sofisticado de um campo de futebol,
a meia cancha. Era ali que Adolfo regia as leis do

jogo, longilíneo, lírico, onipresente. Movia-se no

campo com a desenvoltura de um guerreiro. Um
dia, o professor Manéca, técnico do time de Futsal
de Jaraguá do Sul, o viu jogar. Arrebatou-o para seu
time. No futsal, Adolfo foi um fixo inteligente, cria
tivo e guerreiro, integrou a Seleção Brasileira; con
quistou os títulos de Campeão Brasileiro pelo São

Paulo, Campão com o Sporting em Portugal e Cam
peão na Bélgica pelo Charleroi. Hoje é proprietário
de um restaurante no centro de Blumenau.

• RubensWulf - Um zagueiro que sabia sair jogan
do da grande área, com a bola dominada, fintando e

driblando com a leveza de um bailarino. Aos 14 anos

transferiu-se para o Coritiba EC.; aos 17 anos Ramos

Delgado o levou para o Santos EC. Pronto para estre
ar no time principal, Rubens tomou uma decisão inu
sitada: havia passado no vestibular para engenharia

objetivo era administrar aulas de futebol com a in

tenção de aperfeiçoar a qualidade futebolística dos

alunos, dando orientação física, nutricional, técni
ca, tático e teórico. Nos primeiros seis meses as ati
vidades foram desenvolvidas no campo do Iuven
tus, depois em um campo de futebol na localidade
de Três Rios do Norte. Traçaremos o perfil de alguns
dos destaques da Escolinha Rubitar:

e saudoso da namorada que deixara na cidade natal,
arrumou suas trouxas e voltou para casa. Hoje é enge
nheiro formado, comanda o setor de engenharia da
Imobiliária Terra Nova em Jaraguá do Sul.

• Felipe Luís Kasmirski - Ala esquerda, com
passagem pelo Figueirense, Ajax da Holanda e

Deportivo La Corufia. Foi convocado pelo técnico

Dunga para a Seleção Brasileira, porém, antes da

Copa do Mundo de 2010 sofreu grave contusão fi
cando fora daquela disputa naÁfrica do Sul. Hoje é
titular absoluto no Atlético de Madri, na Espanha,
luta por uma vaga na seleção canarinho.

• Júlio Cesar e Darci Jacobi - Irmãos que herda
ram do pai a vocação para jogar no gol. Darci saiu
de Jaraguá para o Paraná Clube, jogou no Bahia e

Iuventus, hoje atua no interior de São Paulo. Júlio
Cesar, ainda menino foi para o Malutron/PR, de
pois para o Botafogo (RJ) e Belenense de Portugal.
Atualmente-joga no Benfica, o maior time lusitano
e um dos maiores da Europa.

Cantinho da
Saudade

Rubão veio a terra, cons,
truiu a sua história e partiu.
Deixou - nos o legado de que
vale a pena viver com digni
dade, lealdade e honradez.
A bola guardará dele a mais

,terna recordação, Ficará
,

"para sempre em-nossos co

,
- rações, bem ali, no cantinho,
da saudade.

Seleção Jaraguaense de Futebol- 1973. Em pé: Rocha, Mário, Renato,
Táti, Rubão, Zigomar, Joel, Dalbérgio, Raul Rodrigues (técnico) e
Pirolito - Agachados: Alceu Simas, Serginho, Bugrinho, Arno Valle,

Arizinho, Emílio e Jaime (massagista).
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PONTO DE VISTA

A fúria da natureza e o valente povo japonês
o último domingo à noite, acabei assis
tindo junto com meu pai uma parte do

programa do Colunista Salomão Schvartz
man na Band News, e as palavras ditas por

ele em menos de 3 minutos, para mim foram de
uma sensibilidade única. E por isso quero partilhar
com os leitores sua fala, que segue abaixo:

"Difícil expressar aqui todo meu sentimento
de solidariedade ao valente povo japonês que vive
esses dias como vítima de uma natureza em fúria.
De um macabro pesadelo que já dura quase uma

semana. Eu não consigo avaliar de tão longe que
estou. da catástrofe, mas tão perto
das imagens chocantes que a televi
são não se cansa de repetir. Cerca de

quatro milhões de casas não tem ele

tricidade, trens e metrôs não funcio

nam, milhões de pessoas estão im

pedidas de voltar para casa, celulares
ficaram mudos, portos e aeroportos
fechados, estradas bloqueadas po�
detritos e rachaduras, quase 2 mil

.

mortos após um terremoto devas

tador, um tsunami que me chocou
. com suas ondas bandidas invadindo

plantações, carregando em sua fúria

aviões, casas, carros, pontes, postos
e gente, muita gente. Agora o Japão
vive outro pesadelo, um pavor de um
desastre nuclear. Eu me associo a to

dos aqueles que rezam, não importa
qual religião professem. Estejamos
unidos numa prece de apoio a esse

povo, que já superou duas bombas

atômicas, sobreviveu a elas, reergueu-se e não

aceitou o destino que lhe era imposto de construir
um amanhã, cravejado de fé que o tornou um dos
líderes do mundo. Sei que é fácil falar longe da he- .

catombe, é cômodo. Não há perigo algum de um

tsunami invadir meu quarto e levar o meu com

putador. O escritor Alexandre Paul já dizia "que
não tinha conhecido ninguém em sua vida que
não tivesse conseguido suportar com paciência as

desgraças alheias". Se não temos lágrimas, temos

vontade de abraçar essa gente sofredora e empres
tar nosso ombro a cada ser humano desesperado.
Um consolo que a humanidade poderia aprender
a fazer. É o meu desejo. Pedindo a Deus as bênçãos
renovadoras nesse momento tão amargo para esse

Japão valente e amigo. Sejamos felizes".
Também me lembrei de ter escutado que após

alguns dias do fatídico. terremoto, o Japão não re

gistrou episódios de violência e mais do que isso,
não houve saques. em nenhum estabelecimento

comercial, E como explicar isto? Os japoneses são

preparados, treinados e, além disso, possuem um

espírito de grupo que é o mais im

portante diante de situações de difi
culdades.

Após escutar as palavras do Sr.
Salomão fiquei refletindo sobre. os
acontecimentos no Japão. E me per
guntei por que está fúria da nature
za? Será que ela não é culpa de nós
mesmos? Será que ela não é resulta
do de nossos atos praticados ao lon

go da história? Durante muito tempo
nos preocupamos em apenas usu

fruir o que a natureza nos propicia
e deixamos de lado a preocupação
com a sustentabilidade do planeta.

Apesar de toda tecnologia e pre
paro que os japoneses possuíam, a

fúria da natureza foi mais forte. Não
houve vencedores, nem a natureza e

nem o homem ganhou algo com os

resultados após o terremoto. Apenas
ficou a lição para o ser humano de

que ele deve zelar pela natureza e com isso cada dia

que passa ter um planeta sustentável.
O escritorVictorHugo escreveu certavez o seguin

te: "É triste pensar que a natureza fala e que o gênero
humano não a ouve". Felizmente nos últimos anos,
temos visto cada vez mais a preocupação de pessoas,
grupos organizacionais, empresas e até mesmos Paí
ses engajados em cuidar do planeta para as gerações
futuras. Se Victor Hugo fosse vivo talvez ele diria: "O
homem começou a escutar a natureza".

"
Apesar de toda
tecnologia e

preparo que
os japoneses

possuíam, a fúria
da natureza foi
mais forte. Não

houve vencedores,
nem a natureza
enemohomem
ganhou algo com
os resultados após

o terremoto.

"
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0. botijões
de gás soltos dentro do ceminhão

ornam. perigoso o caminho percorridoo na BR-280,emGuaramirim, que recebe tráfego demilhares
• I ,ii;, r •

de veículos todos os di�s.O flagra foi regis�rado 'pelo
fotógrafoPiero Ragazzi nessa terça-feira, dia 22.

.

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

* telefone (' não serão publicados).
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A família enlutada de

Wilmar Celso Rubini,
com idade de 63 anos, falecido no último dia 17/03/2011, agradece aos

amigos e parentes, que enviaram flores e coroas, e que o acompanharam
.

até sua última morada. E também aos médicos e enfermeiros do Hospital
São José, e ao Padre Beta e aos ministros pelas palavras de consolo.

-

Buscando Conforto rio Evangelho de São João e na certeza de que o

Criador, na sua infinita misericórdia, dará a ele o descanso eterno, agra
decemos as inúmeras manifestações de pesar, recebidas por ocasião do
infausto e prematuro falecimento de nosso querido e inesquecível marido,
pai, sogro e avô Wimar Celso Rubini

Convidamos também seus amigos, para a missa em sufrágio de sua alma,
a ser realizada ás 19 horas do dia 26/03/2011, sábado, na Paróquia Nossa
Senhora das Graças - Barra do Rio Cerro.

Senhas voltam a ser

distribuídas amanhã
A Prefeitura comunica que, devido à

grande procura pelo atendimento de libe

ração do FGTS, no Ginásio Arthur Müller,
para famílias atingidas pelas enxurradas,
não haverá distribuição de senhas hoje. A
distribuição volta à normalidade na sexta

feira, dia 25. A partir da segunda-feira, dia
28, todos os moradores atingidos pelas en
xurradas que ainda não foram atendidos

podem procuraro GinásioArthurMüller.

'IAIINTO

Fundação divulga
projeto de incentivo

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

divulgou essa semana a lista dos 44 con

templados com bolsa de estudo do Proje
to Incentivando Talentos: três para curso

na área de artes plásticas, oito de teatro,
12 de dança e 21 de música. A cada aluno
serão destinados R$ 50 mensais, no perí
ado de abril a dezembro deste ano. A rela

ção dos aprovados está disponível no site

http://cultura.jaraguadosul.com.br /.

t: rI) @ ® f�! mil gr�i dnr:.®.,)u 1,,,HI,I�h�/H�jl
Palestra gratuita
hoje em Jaraguá

ApalestraEstimulando Inteligência acon
tece hoje, às 19h30, no Colégio Evangélico
Iaraguá O professor e escritor, Pierluigi Piazzi
fala sobre hábitos de estudos e os cuidados
diante das novas tecnologias. Promovido pelo
SistemaAnglo de Ensino, o evento é gratuito
e aberto a comunidade. Na sexta-feira, dia 25,
o autor fará apalestra "Aprendendo Inteligên
cia", destinada a estudantes da escola. Infor

mações pelo telefone (47) 3055-3022.

s» (�N� f'iE' 'I'U ()�:"1. CS·Itjb�". �,",WiJ,·I�, li " � $"\.11",, , �i �:'1Q,. .

Análise Gráfica
será sábado

AXP Investimentos promove no sábado,
dia 26, em Jaraguá do Sul, o curso de Análise

Gráfica, que pretende orientar investidores
ou interessados em iniciar na Bolsa de Va

lares, sobre como identificar tendências e

oportunidades no mercado de ações. A ca

pacitação ocorre das 8h às 18h, naTB Investi
mentos. O valor do curso é de R$ 290 (em até
10 vezes no cartão). Inscrições e outras infor- .

mações através do telefone (47) 3055-7101.
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EM BRASíLIA

Fim-do roteiro
pelos rnínístéríos
Mais de R$ 34 milhões foram pleiteados
JARAGUÁ DO SUL

A comitiva jaraguaense
cumpriu seu itinerário
pelos ministérios federais
em BrasRia e retornou à
cidade otimista.

o todo, a prefeita Ce
cília Konell pleiteou
mais de R$ 34 milhões

para projetos desti
nados às obras emergenciais e

de reconstrução do município,
atingido pelas fortes chuvas no

começo deste ano. Dentro des
se valor, estão garantidos R$ 5,4

milhões e mais R$ 600 mil pelo

Primeira audiência
Namanhã de ontem, a prefeita

Cecília Konell participou de audi-
.. êncía na Secretaria Nacional de
SaneamentoAmbiental, do Minis
tério das Cidades. Os assuntos de
batidos com o ministro da pasta,
Mário Negromonte, na terça-feira
(22), foram reforçados. "O secre-

PAC 2. Ainda ontem de manhã,
duas últimas audiências foram
realizadas com o intuito de re

forçar os pedidos por recursos.
� prefeita recebeu o apoio

dos deputados federais Mauro
Mariani (PMDB) e Décio Lima

(PT). Além deles, o senador tu
cano Paulo Bauer também se

guiu o roteiro de Cecília, assim
como também a chefe de gabi
nete, Fedra Konell, a secretáría
de Habitação, Maristela Menel
e o supervisor de Capitação de
Recursos da Prefeitura, Antônio
Carlos Luz.

• Daiana Constantino
daianacO@ocorreiodopovo.com.br

tário Nacional de Saneamento

Ambiental, Leodegar Tiscoski, in
formou que os R$ 14 milhões para
o Projeto Global dos Rios serão li
berados na segunda chamada do
PAC 2, mas o dinheiro deve ser re-

.

passado a Jaraguáem 2012", acres
centofAntônio Carlos da Luz.

D V TAlO UN PIO

Balanço positivo das
audiências realizadas

A Chefe de Gabinete, Fedral
Konell, terminou a maratona em

Brasília bastante otimista. Den
tre as principais urgências, ela
acredita que Jaraguá do Sul será
atendida ainda neste primeiro
semestre com R$ 2 milhões. "Re
cebemos orientações de como

fazer e encaminhar os projetos
para os ministérios. São proces
sos burocráticos e técnicos que
temos que obedecer para conse

guir mais facilmente a liberação
dos recursos", avaliou.

Para o deputado federalMauro
Mariani (PMDB), o governo muni
cipal pode ficar confiante quanto à

liberação de recursos para Jaraguá.
"Estou acompanhando o encami
nhamento de todos os projetos e

vou cobrar juntos aos ministérios

competentes", destacou.
I� presença da prefeita Cecí-

lia Konell foi bastante importante
para sensibilizar os ministros, mas
ainda existe a preocupação por
que contamos apenas com pro
messas", afirmou o supervisor de
Capacitação de Recursos da Pre

feitura, Antônio Carlos Luz.

"São processos
burocráticos e técnicos que
temos que obedecer para
conseguir mais facilmente
a liberação dos recursos".

FEORA KONELL, CHEFE DE
GABINETE

Segundo ele, R$ 7 milhões

podem ser liberados em 30 dias,
por meio do Ministério da In

tegração Nacional. E o valor de

R$ 1,8 milhão deve ser liberado
ainda nesta semana.

. ,;",,:- ..

«; "

"
A presença da
prefeita Cecília

Konell foi bastante
importante para
sensibilizar os
ministros, mas
ainda existe
preocupação

porque contamos
apenas com

promessas.
ANTÔNIO

CARLOSllUZ

o"�

Cecília e o secretário Nacional de Saneamento, Leodegar Tiscoski, conversaram ontem

secretaria de programas Urbanos
com R$ 5,4 milhões. A Caixa
Econômica tem até dia 31 de

julho para firmar o contrato

com o governo municipal. A

prefeita pediu agilidade nes

se processo. O recurso será

A segunda audiência de
• ontem aconteceu com o

secretário Nacional de Pro

gramas Urbanos, Celso Car

valho. A informação é que

Jaraguá será contemplada

destinado pa ra obras em 14

pontos de risco relacionados

após as chuvas de 2008. Os
demais projetos e recursos

pleiteados podem ser confe

ridos no box ao lado .

Projetos e recursos solicitados
• 2milhões para fazer o de
sassoreamento e retificação
do leito dos rios e ribeirões;

•R$14milhõesparaexecutar
o Projeto Global dos Rios para
evitar novos alagamentos;

�. R$ 5,4milhões. garantidos
\

no PAC 2; o dinheiro deve
ser liberado assim que a Cai
xa Econômica Federal firmar
o contrato com a Prefeitura,
comprazo até dia 31 de julho;
• R$ 600mil do PAC 2 tam

bém devem ser liberados até
a metade do ano para a exe

cução de 19 projetos para
obras de prevenção.

• R$ '7.611.123,41 para obras

emergenciais: reconstrução de
pontes, galerias e bueiros;
•R$ 2.054.369,18 para fazer
o desassoreamento dos ribei
rões Chico de Paulo eTrês Rios '

·

e dosRio Cerro e Rio da Luz

• R$ 1 milhão para obras

emergenciais dos estragos cau
sados em chuvas demarço;

• R$ 1,8 milhão dp gover
no federal que deve ser re

passado pelaDefesaCivil do
Estado ainda nesta semana;

. Papelaria, embalaqen» eeMrilórib
para tuacado-e varejct .

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

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
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Reajuste aprovado
.o martelo está batido.A Câmara

aprovou na noite de terça-feira o

reajuste de 7,5% para os servidores

públicos, conforme previa projeto
encaminhado pelo Executivo.
O auxílio refeição também
sofrerá aumento, passará deR$
11 para R$ 14. O sindicato da

categoria defendia um reajuste
maior, de 12%, mas não prevê
nenhuma manifestação contra
a decisão. Segundo o presidente
da entidade, Luiz Ortiz, épreciso
levar em consideração o momento

incomum enfrentado pelo
municipio. Ele também avalia que
o reajuste real de 1% não é o ideal,
masfoi aceito pelamaioria dos
servidores.
Sobre a reivindicação da categoria
para que haja uma reforma no
plano de cargos e salários, o líder
de governo, AdemarPossamai

(DEM), adiantou que o assunto
já está sendo discutido pelo
Executivo, o que trouxe um pouco

Comemorativa
Nesta quinta-feira, a Câmara
de Jaraguá promove às 19h30
sessão solene em comemoração
aos 77 anos de emancipação
política da cidade. Em razão

disto, a sessão ordinária
acontecerá às 18h.

Desembarque
Irineu Pasold tem demonstrado

-

a cada diamais sua insatisfação
com a relação entre os tucanos

e os democratas. Entre amigos,
Irineu defende abertamente
o desembarque do PSDB da
Prefeitura imediatamente.

de tranquilidade ao fechamento
da questão.A única crítica por
enquanto é o fato da prefeita não
ter se reunido com o sindicatopara
debater as reivindicações.
EmGuaramirim a situação gera
um pouco mais de reclamação.
APrefeitura elaborou projeto
prevendo reposição apenas da
inflação, concedendo reajuste de
6,36%. O presidente do Sinsep
esteve ontem com o secretário de

Administração do município,
Rol[AntonioJunior, que afirmou
que não haverámudanças por
enquanto, mas anunciou a
disponibilidade de abrir nova
rodada de negociação a partir
de julho, quando o Executivo
terá mais certezas em relação ao
Orçamento.A aprovação agora
depende da Câmara de Vereadores,
onde a insatisfação com o prefeito
Nilson Bylaardt é crescente. O
projeto passa a ser considerado um
teste defogo para o governo.

-

Saúde

DIVULGAÇÃO
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o secretário deArticulação Nacional, Acélio Casagrande, esteve na
- posse deputado federal Edson Bez de Oliveira como coordenador
do Fórum Parlamentar Catarinense, em Brasília. Casagrande estava
acompanhado de representantes da Federação dos Hospitais e

Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina (Fehoesc) e pediu apoio
ao pleito da entidade ao entregar ofício ao líder da bancada catarinense
na Câmara ressaltando a necessidade de correção urgente dos valores
da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). "Nosso Estado tem valor
de remuneração per capta do SUS inferior ao Paraná e ao Rio Grande
do Sul, discrepância com bases históricas. Hoje, o cenário da saúde
estadualmudou, masos recursos permanecem os mesmos, defasados",
apontou o secretário. Para se ter uma ideia, em 2006 o valor médio

repassado pelo SUS por pessoa no Rio Grande do Sul era de R$ 188,97,
no Paraná de R$ 154,44 e, eín Santa Catarina, de apenas R$ 144,44.

Contabilidade
Com;ulforia Empresarial
���
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Fora do radar
Chamou a atenção a ausência de
perguntas dos vereadores para o
diretor de Trânsito, ZecaSchmitt,
sobre o processo licitatório para
colocaçãode radares nomunicípio.
Afinal, somando os 24 novos

equipamentos aos 47 já existentes,
a Prefeitura vai desembolsar de
aluguelmais R$ 270mil pormês.

Prara o. p.residente do. DEM�
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Candidatura
Preocupação
"Se a natureza tem uma queda

. por Corupá, nós corupaenses
devemos ter uma queda ainda
maior pela natureza", frase
do presidente do Legislativo
de Corupá, o petista João
Carlos Gottard que defende
a elaboração de uma ampla
política voltada à preservação
do meio ambiente no

município.

O líder de governo naCâmara,
o vereador.AdernarPossamai,
também faz coro em favor da
candidatura à reeleição da prefeita
Cecília Konell. Possamai acredita

que Cecília terá capacidade para
deixar a marca da superação no
município depois de enfrentar
duas catástrofes climáticas.

'P" -"
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CHARGE EDITORIAL

Redutores de'velocidadeESPECI�USTAS
EM TRANSITO

VOU MUD,AR
o SENílDO
tE NoVo!

'Be�e,Af
SEMAN�QUE veM

� M'N�VEZ!!
sessão da Câmara de Vereadores realiza
da na noite de terça-feira, que deveria ter

debatido a real necessidade da implanta
ão de 24 novos redutores de velocidade

nas ruas do município, foi 'pouco esclarecedora. A
iniciativa de chamar o diretor de Trânsito, José An
tônio Schmitt, para dar explicações sobre a real ne
cessidade dos equipamentos não
chegou ao ponto. que a comuni
dade considera mais importante:
saber de que forma foi realizado o

mapeamento dos pontos que re

ceberão reforço na fiscalização. O
questionamento sobre o assunto

tomou-se mais frequente depois
que o Fantástico exibiu, há alguns
dias, reportagem sobre irregulari
dades envolvendo a colocação de
radares em todo o país.

Em matéria publicada no

O Correio do Povo no início do

mês, Schmitt afirmou que a intenção de aumentar
o número de controladores existe desde a posse da

prefeita Cecília Konell, em 2Ó09, mas que o principal
motivo seria a reivindicação da própria população.

Na época, a afirmação foi rebatida pelo presi-

dente da Ujam (União Jaraguaense das Associa

ções de Moradores), Agostinho Zimmermann. Ele
afirmou que o pedido dasAssociações deMorado
res é que aPrefeitura desenvolvesse uma pesquisá
detalhada antes de realizar qualquer alteração no

trânsito, como é o caso da implantação dos redu
tores de velocidade previstos e da mudança no

sentido das ruas - inclusive uma

delas, que foi realizada hámenos
de seis meses e envolveu várias
vias do.município - sofreu novas

modificações esta semana.
Infelizmente, a sessão na

Câmara se' resumiu a sugestões
de sinalização e de projetos de

trânsito, sem qualquer questio
namento sobre os efeitos que os

novos radares terão sobre a cir

culação de veículos nas ruas da

cidade, seja para melhor ou para
pior. Vale lembrar que a locação

dos 47 equipamentos existentes na cidade custará
R$ 272 mil mensais, por isso é fundamental que o

serviço funcione de forma a trazermais segurança
à população, e não somente para arrecadar o di
nheiro das multas.

DO LEITOR
.

Os números do Genso 2010DO LEITOR

Salve a educacão
�

No
final do ano de 2010, 191 mil recensea

dores saíram às ruas de todo o país para
realizar o Censo Demográfico. Levanta
menta do IBGE que mostra à população

não somente o número de moradores da nação,
mas características da população como o grupo
de idade,e informações sobre o seu domicílio e

a situação no seu entorno, como

acessibilidade, calçamentos e ilu

minação.
Nosso Estado se encontra em

uma situação privilegiada, já que
crescemos 16,68%, percentual
um pouco acima da média na

cionaI. Chegamos ao patamar de
6,25 milhões de habitantes (84%
na área urbana), um crescimen
to de 893 mil pessoas em relação
ao último Censo.

Apesar de ter o seu crescimen
to desacelerado nos últimos dez

.;

anos (principalmente durante
o governo.de Luiz Henrique), o

processo de litoralização em Santa Catarina, fe
nômeno que consiste na migração em massa de
moradores do interior para o litoral, continua
acontecendo. Prova disso temos nas cidades.que
mais cresceram neste período: Itapema (77,1%
de aumento), São João Batista (76,7%) e Itapoá
(67,16%), além de mais seis cidades· litorâneas,
estão entre as dez quê mais cresceram no Esta
do. Em contrapartida, seis das dez cidades que
mais tiveram queda na população são doOeste,
resultado destamigração em massa.

Muitas pessoas têm a concepção de que um

.censo serve única e exclusivamente para contar

moradores. Não é apenas isso. Um censo ela
bora as políticas públicas de uma nação. para os

próximos dez anos, é essencial para o repasse do
FPM (Fundo de Participação dos Municípios) às
Prefeituras do Brasil inteiro, e cujos recursos vão

para a educação e a saúde da

quelemunicípio.
Santa Catarina é considerado

um dos' estados mais escolariza
dos do País, e a sua cidade mais

populosa, Joinville, é modelo no

quesito ensino, pois diminuiu
o seu analfabetismo de 6% em

2004 para 0,75% em 2010 através
dos programas de alfabetização

.

de jovens e adultos do governo
federal, assim como ocorreu em

nosso país, cuja queda foi de 7%,
aproximadamente um milhão a

menos de analfabetos.

-- stamos no início de mais
um ano letivo após as fé
rias e tendo passado o Car

..._naval, alunos de várias ins
tituições estão de volta às escolas
ou iniciando a vida escolar.

Para os alunos,
muita animação,
materiais novos e

até escolas diferen
tes, como. também
novos professores
e demais pessoas
que fazem parte do

ramo, lembrando

que todos que tra

balham em uma

instituição escolar
são educadores.

O tema educação tem sido
nos últimos tempos discutido, al
gumas melhorias surgiram, mas

acredita-se 'que neste ano também
teremos avanços.

Falando-se em Educação,
abre-se um leque com vários ou

tros assuntos em pauta como salá
rio, igualdade, carga horária, núme
ro de alunos, cargos, espaço físico,
meio de transporte, eleições diretas
para diretores, entre outros.

Mas gostaria de falar dos pais,
cujos filhos estão em alguma ins
tituição não importando o grau,

ressaltando a importância duran
te a eq!lcação infantil, seu envol
vimento poderá fazer a diferença
neste ano letivo.

Envolva-se com a educação e a

escola do seu filho (filha), compro
meta-se a conhecer
o espaço físico, cor
po docente, eleições
e promoções a rea

lizar-se no decorrer
do ano, pois ao en

volver-se dessa ma

neira você terá argu
mentos para opinar
e dar sua contribui-

ção na educação do
seu filho.

-

Se a escola lhe chama, partici
pe. Quem tem a ganhar são todos,
e repito: esse comprometimento
começa cedo quando seu filho
ainda é um bebê, e o envolvimen
to dos pais deve ser por completo
em todas as etapas da vida.

Sabe-se que a educação tem

sua fusão maior na sala de aula
mas essa missão pode ser auxilia
da pela família, que trará grande
contribuição e fará a diferença
neste ano letivo.

" "
Se a escola lhe chama,

participe. Quem
tem a ganhar são
todos, e repito: esse
comprometimento
começa cedo quando

seu filho ainda é
um bebê.

Muitas pessoas têm a

concepção de que um
censo serve única e
exclusivamente para
contarmoradores. Não
é apenas isso. Um censo

elabora as políticas
públicas de uma nação

para os próximos dez anos.
"

"
O caminho para uma socie

dade mais justa e desenvolvida é este, e os fru
tos estão sendo 'colhidos pelo nosso país, que
apesar de ter as suas persistentes desígualda
des sociais, comparativamente a outros países
emergentes já saiu no lucro, pois possui opor
tunidades de estudo (universidades públicas) e

de atendimento de saúde (SUS) que somente os

países mais desenvolvidos possuem. É só saber
mos fazer bom proveito delas. Só isso.

Cláudio Schmitt, auxiliáradministrativoIraci Pessatti deAndrade,
professora de Educação Infantil

.

e atendente C/e berçário

-
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emcontinuam
.

Deinfra ainda não deu retorno sobre uma possível obra na Ponte do Zimdars
GUARAMIRIM E MASSARANDUBA

A cada forte chuva, a
situação da margem
próxima a Ponte Ivo
Silveira, mais conhecida
como Ponte do Zimdars,
fica pior e nada é feito ..

á 17 dias atrás, o verea

dor Diogo Iunkes (PR)
encaminhou ao Deinfra

(Departamento Estadu-
al de Infraestrutura) um ofício

pedindo obras de contenção no

local. Isso porque a erosão de
terra é tanta que está colocando
em risco a segurança daqueles
que transitam na SC-413. Po

rém, nada foi feito e o vereador
não obteve nenhuma resposta
do órgão. O prazo para retornar

a solicitação era de 15 dias. Por
causa do feriado em Florianópo
lis, em virtude ao aniversário da

.

cidade, não foi possível falar com

nenhum responsável do caso.

O jornal O Correio do Povo já
havia noticiado que a situação
era preocupante, Mas, após as

chuvas da semana retrasada, a si
tuação piorou ainda mais. "Cada

.

vez que o rio enche está levando
mais terra. Agora já atingiu parte
da cabeceira e.estã há dois me

tros da pista. É muito perigoso",
alerta o vereador.

No pedido para o Deinfra,
Diogo solicita um aterramento

com pedras e levantar uma base
de concreto na cabeceira. Em

2008, um muro de contenção foi
construído na Ponte, na margem
direita, para impedir o avanço
das águas. Agora, o problema

está na outra margem do rio.
Como não obteve resposta do

Departamento, o vereador pre
tende ir até Florianópolis na pró
xima semana para tentar resolver
a situação. Diogo Junkes já tem

visita agendada com o Dníi (De-
.
partamento Nacional de Infraes
trutura e Transportes) para falar
sobre a construção de uma pas
sarela sobre a BR-280, em Gua

ramirim, próximo à Uniasselvi/

Fameg. "Vou aproveitar o encon
tro para ir pessoalmente resolver
essa questão. Não dá para esperar
mais. A cada chuva ficamos com

medo que piore e a cabeceira pode .

ser danificada, além decolocar em
risco quem trafega: os motoristas
e pedestres".

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

A cada cheia, erosão
de terra aumenta e

fica mais próxima da

pista da 5(-413

CRIANÇAS GANHAM BoLSA EM CURSO DE I.NfORMÁTlCA

Alunos são sorteados pelo OCP Kids
.

A . edição de fevereiro do O
Correio do Povo Kids trazia uma

.

promoção para os estudantes de

Jaraguá do Sul. O jornal, em par
ceria com a Escola On-line Brasil

Treinamentos, iria presentear
alunos com bolsas de estudos de
informática. O sorteio foi feito na
tarde de ontem pelo vereador e

presidente da Câmara de Verea
dores Jaime Negherbon.

A estudante Juliana de Sou

za, do segundo ano da Escola

Municipal Gertrudes Milbratz
levou uma bolsa integral. Ma
ria Eduarda, do segundo ano

do Jangada; e Daniela Venera,
do sexto ano da escola Cristina

Marcatto, levaram uma bolsa
cada 'com 70% de desconto. O

quarto lugar ficou com Sttefany
Bom de Almeida, do primeiro
ano da Gertrudes Milbratz, que
conquistou 50% de desconto.

Além da promoção, O Cor
reio do Povo Kids também tem

novidades. A distribuição da

publicação aumentou de 15 mil

para 27 mil estudantes. Antes, a

circulação era apenas nas esco

las de Jaraguá do Sul, mas agora

pá, Massaranduba e Schroeder
serão contempladas. Todos os

alunos do primeiro ao sexto ano

vão receber o Kids. De acordo
com o gestor comercial, Marce
lo Janssen, essa é uma forma das
escolas interagirem entre si. '�s
escolas vão conhecer os projetos
de outras e podem compartilhar

as atividades. Além disso, o Kids
é trabalhado em sala de aula

pelos professores, o que oferece
mais uma ferramenta pedagó
gica", explica. E as crianças só
saem ganhando, pois recebem
um material de qualidade, in
formação e ampliam o leque de
conhecimento.

AN� LAís SCHAUFFERT
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Vereador Jaime Negherbon foi o convidado
. . .

PIERO RAGAZZI
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Sul - SC - E-mail:Jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza
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Declaratória n° 036.09.011657�2

Autor: Euroeng Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.
Réu: BR lndústrja e Comércio de Cilindros para GNV e Alta Pressão Ltda e outro

Citando (a) (s): SR Indústria e Comércio de Cilindros para GNV e Alta Pressão Ltda, Sitha,
452, Jardim União - CEP 09.981-070, Diadema - SP. por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica (rn) ciente
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pressumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial

(art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e ter

ceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado
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Beatriz Sasse
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Após shows em Joinville e Iaraguã, a banda Kanaã segue ensaiando
material novo, renovando ideias e promete apresentar novidades
nos próximos meses, incluindo a gravação de músicas próprias.
Também já possui shows agendados em Florianópolis, Brusque,
Iaraguá e até em São Paulo. l'As propostas para shows em São Paulo
estão sendo analisadas, pois 6 custo da viagem-de ônibus ou van é
muito elevado, mas vamos correr atrás de algum patrocínio", diz
RicardoVicenzi, guitarrista da banda. Além disso, Ricardo está traba
lhando em um documentário sobre a guitarra na nossa região, um
projeto a ser lançado no final de 2012. Muitos guitarristas de Coru-.
pá, Iaraguã, Guaramirim, Ioinville serão entrevistados. I'A ênfase do

projeto é a guitarra, instrumento tão amado no mundo inteiro e vai
trazer diversas curiosidades dos guitarristas da região norte de SC",
completaVicenzí.Mais informações: 3375-2062.

\ '

'DINHEIRO
Para quem investe ou preten

de investir na Bolsa de Valores, a
XP Investimentos promove curso
de Análise Gráfica. Será no dia
26, das 8 às 18 horas, na TB In
vestimentos (Marechal Deodoro,
1.188). Contato: 3055-7101.

Novidades'
A Arezzo (no Shopping Brei

thaupt) convida para coquetel de
lançamento da nova coleção de
inverno. Será no dia 26, durante
todo o dia. Na oportunidade, as

condições de pagamentos serão

especiais. Contato: 3273-6271.

478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

DIVULGAÇÃO

FASHION
Tem novidade em moda, na

Reinoldo Rau, é a loja Bonequi
nha de Luxo que inaugurou tra

zendo marcas como Equus, Os
moze e WJ. Contato: 3275-4475
ou bonequinhadeluxobouti
que@gmail.com.

Som
A Acid Louise comunica' que

está com vários vídeos do tra

balho da banda no http://www.
youtube.com/user /acídlouise.
Ótima oportunidade para co

nhecer um pouco mais do som

das garotas. Vai lá e curte!

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO MARCELO ODORIZZIjDIVULGAÇÃO

i.,
ii""
lll,

Casal Ana Claudia e Elton Correia no happy
hour do Madalena Chopp & Cozinha

Angélica da Silva e Isabel da Silva no

show de Edu Ribeiro no London Pub
Camila Pamplona curtindo o blues com
a banda Tiffany Harp no Espaço do Oca

')
�:1

,

�.

dia 14
ZUM SCHlAUCH

Jantar com o melhor da cozinha
internacional e: a partir.das 22h30
house music com DJ fgpr Lima.
Double Smirnoff Red até Oh30.

ESPAÇO DO OEA
Death Metal com as bandas

'

Rhestus. Perpetuai Drevms
e Neáfito. Drinks em dose

dupla. Início às 22h30. Ingresso
antecipados a R$' 10. .

lONDONPUB
Show com Star Beetles, cover

dos Béatl�s'; Ingressosg.. ,,,,,
antecipados á R$,15 femin-ino�
e R$ 20 masculino. Bostos.de c;'
venda: Mime (Reinotdo) e ,�

Center Som (sho�ping). s

'

"

/ �E:VEN CHOPERIA
Samban'�*),com sertanejo.de
Nicolas & MLE:hel, pagode do..
grupo Puro"Sentirn�Qto {2,m,éÚS,""
DJs residentes AláA e'Alex.

MOllu\iG uI>, .:
Paqone]o cern eefianej6

uníversítano de MaZ;Zb & Gal:)ri'el
..

e pagode dogrupo Atitude.
Elas entram ISRS�' a'tétneia:noi!e.

, Ingressos sor.ner3{e:IÍ�,hOréJ,éfR$
15 eles-é RS lO'elas. <,
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Uma data saborosa
e também lucrativa
Comerciantes esperam incremento de até �O% nas vendas

JARAGUÁ DO SUL

Na antiguidade, era
visto como o alimento
dos deuses. Aguça os

sentidos, é energizante e

estudos comprovam que,
em moderação, ele faz
bem à saúde, inclusive
protegendo o coração.

A�aixão pelo choc�la�e
e quase que unamrm

dade entre adultos e

crianças, que conso

mem a iguaria durante o ano in
teiro. Mas é nesta época, que ele
se transforma em um dos prin
cipais personagens da data mais
saborosa do ano: a Páscoa.

A um mês da chegada do co

elhinho' comerciantes apostam
nos tradicionais ovos de cho
colate para alavancar as ven

das. Nas lojas e supermercados,
eles já forram as prateleiras,
em diferentes cores, embala-

gens e recheios. Verdadeiras

tentações que geram bons ne

gócios. É o caso da empresáría
Giovana Hornburg, que há 11
anos atua na produção de cho
colates artesanais. Neste ano,
ela espera vender quatro mil

quilos do doce, o que repre
senta um incremento de cerca

de até 10% no faturamento do
ano anterior. "Comecei a pen
sar a Páscoa e encomendar as

matérias-primas em novembro.
E a produção iniciou em janei
ro. São ovos, coelhinhos, trufas
e também cestas de presentes",
revela. Para atender a demanda,
a empresária precisou contra

tar três funcionárias. A equipe
também tem estendido o horá
rio de trabalho, com produção
inclusive nos fins de semana.

Já em relação aos preços, ela

garante que os valores pratica
dos em 2010 foram mantidos. Na

loja de Giovana, por exemplo, é

possível encontrar ovos com va

lores entre R$ 5 e R$ 55. "Como
eu antecipei a compra dos mate-

riais, consegui manter os preços.
E a procura já começou. As mães
compram peças menores neste

período, como os coelhinhos,
para começar a surpreender as

crianças em casa", conta.

, ,

CREDIARIO E
ATRATIVO

Nos supermercados e nas lo

jas de departamentos, os ovos de
Páscoa também ocupam lugar
de destaque. Entre os gerentes
destes tipos de estabelecimen
tos, a expectativa é mais otimis
ta. Eles esperam vender entre

10% e 30% a mais neste ano. "As

pessoas estão primeiro pesqui
sando os preços, para depois, .

comprar. Estamos fazendo em

dez vezes sem juros, como um
atrativo", comenta o gerente de
um dos principais supermerca
dos da cidade, Carlos Maders.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Tentação para crianças e adultos, os ovos de Páscoa já forram
as prateleiras de supermercados e lojas da região

HEN[)A

Cursos são voltados para a Páscoa
Na empresa de Giovana também são oferecidos cursos para quem quer

aprender a arte de produzir chocolates artesanais, e ganhar uma renda ex
tra com a venda dos doces na Páscoa. A próxima capacitação, com o tema
"Curso Especial de Páscoa comChocolatesGaroto" aconteceno diaprimei
ro de abril. Outras informações e inscrições pelo telefone: (47) 3371-4800.

"
Comecei a pensar a

Páscoa e encomendar
as matérias-primas em
novembro. E a produção
iniciou em janeiro. São
ovos, coelhinhos, trufas
e também cestas de

presentes.
GIOVANA HORNBURG,

EMPRESÁRIA

"
Giovana espera vender quatro mil
quilos de chocolate nesta Páscoa

DIGAS

É preciso se antecipar
De acordo com Giovana, é recomendado que os consumidores anteci

pem as compras de Páscoa. Como muita gente deixa para a última hora, -

é possível que nos dias que antecedem a data faltem opções no mercado.

"Chocolate não vai faltar. Mas quem deixa para aúltima hora, não terá tan-
tas opções de embalagens, sabores. O ideal é se antecipar", orienta..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Número de casos quase dobrou
s:
c:

Segundo a secretaria de Saúde, foram 48 confirmações da doença emIaraguã do Sul

JARAGUÁ DO SUL

As fortes chuvas que
atingiram o município nos

três primeiros meses

deste ano não deixaram
apenas estragos em ruas

e moradias da cidade.

--las trouxeram também
outras consequênçias,
como o aumento nos re

...... gistros de leptospirose.
De acordo com a secretaria de
Saúde, até a última terça-feira fo
ram registrados 218 casos suspei
tos e 48 confirmados da doença.
Além disso, 38 pacientes ainda

aguardam o resultado dos exames,
mas ninguém permanece interna
do nos hospitais da cidade.

O número de confirmações
da doença praticamente do
brou em relação ao ano passado,
quando foi constatado 26 casos

de contaminação por leptospí
rase, 84 suspeitas e uma morte.

"Antes das enchentes, tínhamos
• apenas seis casos confirmados

este ano. Por isso o alerta é evi
tar o máximo possível o contato

com a água das chuvas, não só
com a água parada mas também
com a lama, que pode estar con

tamínada", orienta Garcia.
Apesar de o tempo termelho-

rado nos últimos dias, o secre

tário ressalta que o trabalho de

conscientização realizado pela
secretaria de Saúde é constan

te e que depende da população
para alcançar bons resultados.

Segundo ele, cuidados simples
como não jogar lixo' em ruas nu

terrenos baldios podem evitar a

propagação dos ratos - princi
pais transmissores da doença - e

reduzir o índice de leptospirose.

SOBRE A DOENÇA

A leptospirose é uma do
ença transmitida geralmente !

através do contato com águas
de enchentes contaminadas

por urina de ratos. Os sintomas

começam parecidos com os de
uma gripe ou resfriado comum,
e incluem febre alta, dores lom
bares e de cabeça, e mal-estar

generalizado.
A orientação é que os pacien

tes que apresentem esses sín-.
tomas procurem um posto de
saúde ou um médico, evitando
a automedicação. O exame só

pode ser feito a partir do séti
mo dia, mas é preciso buscar

ajuda o quanto antes para evi
tar a evolução da doença. Se

diagnosticada em estágio ini

cial, o tratamento reduz a possi
bilidade de internação.

EDUARDO MONTECINO

tico em sacos plásticos,
evitando. lixo ao ar livre;

• Guardar allrnentos em

locais que "não possam
ser atingidos pelas en
chentes e sejam à prova
de ratos;

• Por ser uma infecção bac

teriana, não há vacina.

Orientação é evitar o máximo possível o contato com águas de enchentes, para reduzir o risco de contaminação
\

DIA MUNDIAL DE COMBATE À DOENÇA É LEMBRADO liOJE

Acões contra a tuberculose
�

i I I ,

A Secretaria da Saúde de Ia
raguá do Sul realiza hoje uma

campanha preventiva contra a
.

tuberculose para lembrar o Dia
Mundial de Combate a Tubercu

lose, lembrado hoje. A açãao in-
clui a distribuição de dois mil fol
deres e 500 cartazes informativos
nas unidades de saúde, empresas
e espaços de movimento intenso
do município. Aléni disso, técni
cos de enfermagem e ummédico

pneumologista estarão na Praça
do Expedícionário durarite todo
o dia prestando informações so

bre a doença.
Provocada pelo Bacilo de

Koch, a tuberculose é um dos

principais problemas da saúde

pública do Brasil, e se não for

tratada, pode ser fatal. A vaci
na BCG tem grande sucesso na.

prevenção da doença, mas não
é recomendada para adultos. De

acordo com o secretário de Saú
de Francisco Garcia, a preven
ção e o diagnóstico precoce são
a melhor forma de controlar a

doença.
"Com o diagnóstico no início

da doença, o tratamento é mais

Garcia reforça que
manter ambientes
ventilados ajuda a

evitar a contaminação

fácil e as chances de transmissão
são menores", explicou. Os sin
tomas da doença incluem perda
de peso, febre, tosse por mais
de três semanas, falta de ar e de

apetite, dores no peito, transpi
ração noturna e cansaço.

A doença é transmitida pelo
ar, e por isso, é importante que
ambientes de trabalho, meios de

transporte coletivo e escolas se-

� jam bem ventilados, pois tosse

ou espirros podem passar a do

ença. O tratamento dura em mé
dia seis meses, é oferecido pelo
SUS e exige acompanhamento
continuo, pois a bactéria é resis
tente aos medicamentos.. Hoje,
15 pacientes estão em tratamen

to contra a tuberculose em Iara
guá do Sul. Desde 1980, foram

registrados 623 casos.
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Ponte do Beira
Rio volta a ter
sentido duplo
Moradores aprovarammedida e

pedem ainda alteração naMarechal
JARAGUÁ DO SUL

Os moradores da Vila nova

e quem passa pelo bairro
precisam decorar um novo

caminho de acesso.

, ,

rota, na verdade, não é
tão nova assim - desde
a manhã de ontem, a

rua Ângelo Schiochet
voltou a ser mão dupla, como

era antes da mudanças de trân
sito operadas em outubro do ano

passado. Uma das alterações foi
o semáforo do cruzamento que,
em vez de três tempos, como an

tes, passou a ser de dois tempos.
"Quando mudamos o trânsito

na Marechal (Deodoro da Fonse

ca) e imediações, tínhamos em

mente que poderíamos ter que fa
zer novas adequações, já que não

tínhamos contagem de tráfego.
Agora, tivemos que voltar, mas as

mudanças que deram certo fize
ram valer a pena qualquer trans
torno", afirma o diretor de trânsito,
José Schmitt. O custo da medida
foi bastante pequeno, já que as

mesmas placas foram usadas (in
vertendo apenas a localização) e

a nova pintura seria feita de qual
quer forma, segundo a Prefeitura.

A modificação é uma das rei

vindicações da Associação de
Moradores do Bairro Vila Nova,
que não havia sido consultada na

época da primeira alteração. "Nos
so bairro foi um dos que mais teve

mudança, e os moradores recla
mavam porque precisavam fazer a
volta.Agora, nossabandeira é pára
fazer com que a Marechal volte a

ser como antes, com mão dupla",
defende o presidente da Associa-

o

ção, Sérgio Zapella.A intenção, se
gundo ele, é diminuir o número de
veículos que passam pelo bairro.

As mudanças começaram a

ser implantadas na noite de terça
feira e terminaram por volta das
lOh30 de ontem. A previsão é que
o setor de Trânsito comece ago
ra a tratar sobre as mudanças no
bairro Nova Brasília, cujas altera
ções estão sendo planejadas des
de o ano passado. "O próximo
passo inclui a Vila Lenzi tam
bém. Mas antes disso vamos

conversar com a Associação de
Moradores e demais interessa

dos, em uma reunião aberta ao

público", explica o diretor. A data,
horário e local da reunião serão

divulgados com antecedência.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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FOTOS PIERO RAGAZZI

., ...
".

'Ponte do Beira Rio volta a ser mão dupla, facilitando o acesso ao bairro Vila Nova

o que mudou
De forma semelhante ao que acontecia

antes, a rua Ângelo Schiochet, onde fica a

ponte Beira-Rio, volta a ter dois sentidos na

pista. O sentidoVila NovaICentro volta a ter

duas pistas, enquanto o sentido Centro IVila
nova. terá uma pistão Saindo da rua Marina

.., Frutuoso, no Centro, é possível virar à es

querda pat�a rua'Âng�10.�shiochet e seguir
para a Vila"Nova pela rua IDtivio Domingos

Brugnago. Nesta via, também é possível re
tornar para a ruaWalter Marquardt ,e entrar

o

na rua 25 de Julho, no bairroVila Nova.
Antes 'o da mudança, o caminho para

chegar (1,0 bairro'era bemmaior: omotoris
ta seguia pela 'Marechal Deodoro da Fon
seca, passava a ponte do Vailatti e chegava
paWalter Marquardr-para então entrarna
rua2lii de Julho.

.

."

Sim. Para aVilaNova fica bem
melhor assim.Antes, tinha que
contornar por um caminho
muito maior. Os clientes que
moravam do outro lado da ponte
acabam preferindo outras lojas

ClEVERSON ADRIANO,
33 .ANOS, COMERCIANn::

Venho para o trabalho de carro,
e já tive que ficar 20minutos
parado na outra quadra quando
deu um acidente, porque'não
tinha outra rua de acesso.Agora,

-

é bemmais viável.

MARCElO lEMES,
33 ANOS, Mf.CÂNICO

Espero que agora as coisas
melhorem.Venho de ônibus do
bairro Francisco de Paula para o

trabalho, e acredito que agora vai
fluir melhor. Para o restaurante,
inclusive.

MARLENE WISCHRAl,
51 ANOS, CHEfe DE (OZINHA

Para quem tem comércio do lado

de cá da ponte (VilaNova)vai
melhorarmuito porque é muito
mais fácil chegar.Mas o trânsito
eu acredito que vá ficarmais

. tumultuado.

D/f.AUrfwrro DA SltVA,
58 ANOS, (OMERCIAN1'f.

Acho que assim vai sermelhor
do que antes.Moro na Ilha da

Figueira, e percebemos que
o trânsito tinha ficadomais
inconveniente quando, teve a
mudançaanterior.

JOCÉlIA FERNANDES Df. UMA,
31 ANOS, COZINHEIRA
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ercado Il mona�

Lourival Karsten

Episteme
Ainda comemora o grande sucesso da

Feira Saldão de Verão, realizada no último
final de semana, na Arena. Com a redução
nas atividades esportivas, a Arena está se

tornando importante palco para eventos

empresariais.

Acontece até amanhã, em Bento Gonçal- .

ves, esta feira de máquinas para a indústria
de móveis e um dos destaques é a Crippa
Máquinas e Equipamentos vai lançar má
quina com IHMmultidrive, além de inverso

res, controls e painéis fornecidos pelaWeg.

Economia cresce Fimma Brasil
Indicador criado pelo Banco Central

aponta para janeiro a expansão da ativida
de econômica de 0,71%. Trata-se do melhor
resultado ao longo dos últimos nove meses.

No próximo dia 31 de março assu

me o novo gerenté regional da Câmara
Brasil- Alemanha em Santa Catarina
sediada em Blumenau, o sr. Otfried
Schnabel. Durante o encontro, tam-

.
bém serão apresentados os novos

apoiadores da Câmara: Altenburg, Trip
Service, Altona e Senior.

-

Câmara Brasil/
Alemanha

Balança comercial
Com importações de US$ 1,056

bilhão, a balança comercial do es

tado fechou fevereiro com déficit
de US$ 434 milhões. Com este de

sempenho, se ocupou um inédito

quinto lugar nas importações bra
sileiras com forte reflexo sobre a

atividade portuária do estado. Não
faz muito tempo que "importáva
mos" conteiners vazios, pois o vo

lume exportado era sempre muito

superior ao importado.

, lOTERIA

39 - 41 - 42 - 63 - 69

01 - 03 - 04 - 07 - 08 _

09 - 13 - 14 - 1 7 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - '25

Finep e Bndes
O presidente da Finep, Glauco Arbix, e

do BNDES, Luciano Coutinho, assinaram no

dia 17 de março, Acordo de Cooperação Téc
nica para execução do Plano Conjunto de

Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos
Setores Sucroenergético e Sucroquímico. O
novo programa disporá de R$ 1 bilhão. A ce

rimônia contará com a presença do ministro
da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.
Em nossa região existem diversas empresas
fornecedoras de soluções para estes setores

que poderão beneficiar-se destes recursos.

Projetos na Febrace
Os alunos do Centroweg conquistaram

duas das 100 vagas para apresentarem seus

projetos na Febrace. A feira será realizada na
USP (Universidade de São Paulo), entre os dias
22 e 24 de Março. Todos os projetos seleciona
dos serão apresentados e passarão por uma
banca avaliadora. Foram cadastrados cerca de
mil projetos de todo o país, dos quais a comis
são avaliadora selecionou 100 trabalhos. Santa
Catarina será representada por sete projetos,
dos quais seis são de Iaraguá do Sul, sendo

. dois do Programa Sesi/Weg.

Operação de guerra
A Haco, líder do mercado nacional de etiquetas tecidas, teve de

lançar mão de um plano emergencial para continuar o atendimento
dos clientes depois de suamatriz ser duramente alagada. A empresa
conta, além da matriz em Blumenau com filiais em outros municí

pios brasileiros além de unidade de tingimento e preparação de fios
em Massaranduba.

. EDITAL '. I
RUA - 852

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguã do '

_ � '!�
Sul/SC

_

, .,�:>,;:�>:.<;>;�::;::>::>::�;:;: .. �
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re- .

«« íMóVEL >/</�� :
.

\!l
gistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, X0�;;;�«<:::;�:;>�'> ") ":
toma público pelo presenteedital, que INASEllDAL-

' , , ,

MANN, CI 19R/2.763.385-SSP-SC, CPF 015.480.899-

74, do lar e seu marido LEONARDO DALMANN, CI2/C-1.l32.466-SSP-SC,
CPF 419.619.789-20, caldeirista, residentes na RuaAmandus Rengel, nesta cida
de; DIRCE ssu. SCHUlZ, CI 1.351.375-3-SESPDC-SC, CPF 066.750,129-08, do lar
e seu marido ALCINO SCHUlZ, CI 385.022-6-SESP-SC, CPF 309.059,669-53, meta

lúrgico aposentado, residentes na Rua FredericoWeege nO 2315, em Pomerode-SC;
ELIA ssu OHF, CI 2.449.196-SESPDC-SC, CPF 005,155.689-88, do lar e seu marido
HERBERTO OHF, CI 1.581.425-SESPDC-SC, CPF 594,131.319-53, aposentado, resi
dentes na Rua Horácio Rubini, nesta cidade; NIITON SELL, CI 1.002.390-9-SESP-SC,
CPF 383:465,089-72, operador de retífica e sua esposa ZILDA HAFEMANN SELL, Cl"__

19/R-765.579-SSP-SC, CPF 774.029.959-68, do lar, residentes na Rua Pastor Albert Schneider n° 87, nesta
cidade; JOÃO BRAIER, CI 1.470.5OO-SESPDC-SC, CPF 466.239.909-25, marceneiro e sua esposa RUTIl
EDITHWEDMANN BRAIER, CI 3,772.590-SSP-SC, CPF 760.920.629-68, do lar, residentes na Rua Frederico
Guilherme Schmidt n= 45, nesta cidade; RENO KARSTEN, CI 4.705,485-9-SESP /SC, CPF 292.299.879-72 e

sua esposa ELSINA FIEDLER KARSTEN, CI 1.263,997-4-SESP/SC, CPF 015.619.4i9-80, comerciantes, re
sidentes na Rua SOl-Pastor Albert Schneider nO 1.409, nesta cidade, todos brasileiros, casados; ARCADIO
BEHLING, CI 2,982.611-0-SESP-SC, CPF 791.815.549-15, técnico em refrigeração, ALCIDIO BEHLING, CI
19R/2.986.804-SSP-Sc. CPF 890.998.009-59, joalheiro, ambos brasileiros, solteiros, maiores, residentes na
Rua Carlos FritzVogel n° 110, nesta cidade; FRANCIELE SELL, CI 5.849.526-SESPDC-SC, CPF 050.541.329-
96, maior; KETLIN GRAZIELE SELL, CI 6,239.783-SESPDC-SC, CPF 050.541.299-36, menor púbere, RU
DOLFO SELL, CPF 050.541.239-03, menor impúbere, todos brasileiros, estudantes, residentes na Rua
Amandus Rengel, nesta cidade; e DALCÍVOLPISEll, CI 19R/ 1.582.595-SSI-SC, CPF 690.454,969-68, brasi
leira, viúva, do lar, residente na RuaAmandus Rengel, nesta cidade, requereram com base no art 18 da Lei
nO 6.766/79, o REGIsTRO DEDESMEMBRAMENTO, situado naRua 858-AmandusRengel, Bairro Rio Cerro
I, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Ia
raguá do Sul/SC, coniôtíne Certidão nO 208/2010, expedida em 07,07.2010, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civilValdir Klemann, CREA nO 12531-9, ARTs nvs 3754938-4 e 3834669-1. O desmem
bramento éde caráter residencial, possui a área total de 172.008,OOm2, sendo constituído de 6(seislparcelas,
sistemaviário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de Iõtquínzel dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este, no ende

reço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se.
JARAGUÂ DO SUL, 10 de março de 2011.

AOFICIALA

IN DIGADORES

AI i�.'l••»K
'

190TEBOO
DESDE 1988

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

Polisul
Já completa hoje 18 anos

esta fábrica de máquinas quase
desconhecida do grande públi
co mas que conta entre os seus

clientes com diversas empresas
de porte. Este tipo de empresa
são uma das grandes riquezas in
dustriais da região.

Aciag
Hoje acontece a posse a nova

diretoria da Associação Empre
sarial de Guaramirim. Diversas

lideranças empresariais da re

gião prometem presença.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 24 de março de 2011 Publicidade 13

\ ,/

.. 0800 602 9400

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 24 de março de 2011

CLIC DO LEITOR

Se O gosto fosse tão bom quanto o cheiro...
um, aquele cheiro de café passando
lentamente pelo coador e se transfor
mando em um líquido robustamente
escuro é mesmo quase irresistível.

Digo quase porque, apesar do aroma bastan
te convidativo, há no ar certa dificuldade em

aproximá-lo dos lábios e apreciar o sabor do
dito cujo. Ah, se o gosto fosse tão bom quan
to o perfume que invade todos os cômodos
da casa, transita' pelas ruas, caminha pelos
corredores dos prédios e se

alastra narinas adentro! Mas,
infelizmente não o é e isso;
confesso, ocasiona situações
embaraçosas.

Primeiro você, não apre
ciador de qualquer dosagem
dessa espécie de paixão na

cional, acaba por se sentir
um ET. Sim, eis um exemplo
simples e bastante comum:

entre todos os seres sentados
à mesa do escritório para aquela demorada
reunião, o único desprovido de uma xícara
à frente é quem? Nem preciso exteriorizar a

resposta, Para completar a cena, sempre tem
alguém que se diz um fanático e o enche de
convidativas ofertas. Todas possuem como

foco central abarrotar a maior caneca acessí
vel naquele instante com a bebida. Arrisque
dizer um sonoro não e os olhares o fitam, o
éondenam, o excluem da roda dos indivíduos
confiáveis.

Então, na tentativa de evitar constrangi
mentos; a solução é aceitar a oferenda em

questão e continuar parecendo alguém "nor
mal". Melada ilusão ou amarga, depende da

quantidade de açúcar ou da falta dele. A cada

gole uma sensação ruim sobe pelo estômago
em direção à face. Impossível a aflição não
acabar latente no olhar! Enquanto se busca
camuflar as caras e bocas, a mente vai longe.
Ela procura por vasos de flores, janelas, lixei- ,

ros, naquele momento tanto faz. Contudo,
como se livrar do copo sem levantar suspei-

tas? Difícil.
Resta, pois, outra possível

'escolha: largar despreocu
padamente a xícara sobre a

mesa e, sem querer, derru
bá-la. Ó, quanto azar! Puro

desastre, coisa de gente esta

banada, o que se pode fazer?!
Na dúvida, os neurônios

mandam à consciência mais
uma alternativa. Que tal es-

quecer o café em algum pon
to da sala ao deixar a cadeira designada para
acomodar a sua bunda? E, no instante no qual
a copeira passar recolhendo-o, você comenta
com os colegas o sumiço do mesmo.

Parecem ótimas salvações. Mas, hum,
nenhuma suficientemente adequada como

se o -bendito fosse tão gostoso quanto o

cheiro. Ou, melhor, se em todas as cafeteiras
ou térmicas alheias houvesse os botões "ea

ppuccino" e "chocolate quente". Seria amais
legítima perfeição.

o cãozinho da foto apareceu há alguns dias próximo ao viaduto
da Vila Lenzi, quem reconhecer, favor informar os donos. Mais

informações com Bianca, pelo e-mail bianca@ocorreiodopovo.com.br

Envie sua foto para redacaoeocorretodopovo.corn.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

-

• Cine Breithaupt 1
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos OS dias)

• Cine Garten 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h40, 17hl0, 19h30,
21h50 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (15h, 17hl0, 19h20,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub) (13h30, 15h40,
17h50 - todos os dias)

• Passe Livre (Leg) (20h, 22hl0 - todos os dias)• Cine Breithaupt 3
• Range (Dub) (14h20, 16h30 - todos os dias)
• Esposa de Mentirinha (Leg) (18h40, 21h

- todos os dias)
• Cine Garten 4
· ° Ritual (Leg) (14h - todos os dias)
· ° Discurso do Rei (Leg)
(16h30, 19h - todos os dias)

• Cisne Negro (Leg) (21h20 - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Dub)
.(13h45, 16h20, 19h, 21h30 - todos os dias) • Cine Garten 5

• Sexo sem Compromisso (Leg) (14h20, 16h50,
19h20, 21h30 - todos os dias)• Cine Mueller 2

• Esposa de Mentirinha (Leg) (14hl0, 16h40,
19h15, 21h45 - todos os dias) • Cine Garten 6 (3D)

• Animais unidos jamais serão
vencidos (Dub) (13h40, 15h50, 19h50
- todos os dias)

• Gnomeu e Julieta (Dub) (18h, 22h
- 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)

• kellyerdmann@gmail.com

BLUMENAU
• Cine Garten 1 • Cine Neumarkt
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles (Leg) • Fechado para reformas

LANÇAMENTOS

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Joca foge dos agentes da Polícia Federal. Léia
grita desesperada e desmaia no colo de Ajuricaba.
Jairo comunica que Querêncio e os outros estão libe
rados e podem ir para casa. Jairo anuncia à impren
sa que Joca é o principal suspeito. Flores, Nicolau e

Karina comemoram a morte do presidente. Ajurica
ba reclama que os agentes usaram sua sala e nem

agradeceram. Ele diz que não viu nada sobre o de
tetive. Flores conversa corno general. Pela primeira
vez, ouve-se a voz dele. Filomena reclama com Tito

da forma como ele falou com Mateus. Arminda con

versa com Marta e diz que Joca é inocente ..

MORDE E ASSOPRA
Minerva marca uma reunião com Júlia e sua

equipe. Tieko pressiona Akira a deixar o emprego
na casa de ícaro para se casar. ícaro começa a

recriar Naomi e Zariguim o ajuda. Celeste oferece

ajuda a Abner para pagar sua dívida com o banco.
Sai a licença para Júlia escavar o barranco na estra

da. Guilherme chega a Preciosa e é recebido pela
mãe. ícaro transfere as lembranças de Naomi para
o cérebro do robô que está criando. Celeste diz para
Salomé que Abner está interessado em Júlia e pede
conselhos para separá-los. Júlia se prepara para es

cavar quando Abner surge.

INSENSATO CORAÇÃO
Henrique coloca uma microcâmera em seu pa

letó para flagrar as falcatruas de Cortez. André conta
para Marina que Aquiles o chantageou. Nelson expli
ca a Vitória como ela poderá ajudar Sueli. Daisy re

preende Gabino por acreditar em Kléber e ele segue
o irmão para descobrir se o jornalista continua com

problemas com jogos. Léo pede dinheiro para Raul,
mas não conta o motivo. Para passar a noite com

Natalie, Cortez diz a Clarice que precisa dormir em

São Paulo. Rafa se surpreende ao descobrir que Ce

cília pratica wakeboard. Marina implora para Wanda

lhe contar onde Pedro está.

ARAGUAIA·
Solano pede que Ruriá evoque larú para con

vencê-Ia a levá-lo no lugar de seu filho. Vitor decide
levar Amélia de carro para <�asa. Vitor beija Amélia
antes de ela saltar do carro. Terê não consegue se

lembrar da visão que teve sobre Lenita. Amélia se

apavora ao ver Max e liga para Vitor. Esmeralda

aconselha Ametista a explicar para Ricardo que o

noivado é importante para ela. Max invade o quarto
de Amélia, Vitor a salva, mas acaba ferido. Manuela
leva Vitor para o posto médico e Ricardo diz que não

pode operá-lo. Manuela pede para Sola no levar Ga
briel para examinar Vitor.

'"

Mortotragicamente em 1994 aos 34 anos.o piloto Ayrton Senna dei- .

xou as pistas para entrar no imaginário popular corno 'um dos maiores
heróis do Brasil, sendo alvo de culto e adoração até hoje. Agora, este
documentário reforça o mito ao apresentar a carreira (e elementos 'da
vida pessoal) do piloto, ilustrada por depoimentos inéditos de alguns de
seus maiores rivais - com destaque especial para o francês Alain Prost - e

imagens que demonstram todo o arrojo que Senna exibia nas pistas.
(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Sua fé e seu otimismo estarão
em alta. Tudo que favoreça sua

expansão poderá ter êxito hoje. Se
quer mais estabilidade do romance, apro
veite este dia. A sorte está ao seu lado,
aproveite as oportunidades!

Hoje, o dia pede recolhimento

no campo profissional. No rela
cionamento afetivo, sua maturi

dade e seu comprometimento com sua

cara-metade estarão em alta. Reflexão e

silêncio poderão ajudá-Io(a) neste dia.

GÊMEOS

\;� Sua sensibilidade estará em alta
'iUI neste .dia. Aproveite para fazer

parcerias e acordos no ambiente

de trabalho. O amor conta com boas vi

brações dos astros. Atividades realizadas

em grupo serão bem-sucedidas.

o contato com pessoas de au

toridade ou bem-sucedidas está
favorecido. O romance pede um

pouco mais de comprometimento, dedique
se mais a pessoa amada. Foque suas aten
ções em seu desenvolvimento profissional.

LEÃO
No trabalho, atividades ligadas
ao lazer contam com boas vi-

brações. No romance, afeto e

compromisso vão beneficiar o relaciona

mento. Momento de expandir sua área de

atuação profissional!

Algumas mudanças na sua roti

�' na podem ser bem-vindas nes

te período. No relacionamento

afetivo, estará à procura de mais

estabilidade e segurança. É o momento

de buscar por sua privacidade.

LIBRA

Trabalhos que envolvam com uni

caçao e deslocamentos contam

com boas vibrações. A dois, es

tará mais segurota), então aproveite para
estruturar seu romance. O dia favorece a

expansão de sua área de atuação profis
sional. Branco ..

ESCORPIÃO
É tempo de valorizar mais seu

trabalho, só assim conseguirá
um aumento. Como esta é uma

fase de expansão, pode diversifi

car suas atividades. No amor, o desejo é

de compartilhar sua vida. Aproveite para

surpreender o par! Cinza.

SAGITÁRIO
Trabalhos' relacionados a entre

tenimento estarão em alta nesta

quinta-feira. No campo afetivo, o
clima é de seriedade. É chegada a

hora de assumir um compromisso mais

sério. Dedique-se a alguma atividade pra
zerosa. Amarelo.

CAPRICÓRNIO
O dia pede um pouco de privaci
dade e recolhimento. Atividades

que exijam concentração podem
surpreender. No setor afetivo, poderá per
ceber a importância de agir com discrição.
Respeite sua necessidade de ficar só.

""! AQUÁRIO
Atividades feitas em equipe e

troca de ideias vão marcar o se-

tor profissional. A dois, estará mais

realista e saberá dar a segurança emocio

nai que o par precisa. Deixe a individuali

dade de lado neste dia.

PEIXES
-

Mudanças na vida profissional
podem se revelar muito promis
soras. Relacionamentos mais

sólidos terão sua preferência neste dia.

Estará mais motivado a conquistar o que
" julgava impossível.
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Glória Pires não tem
problema com idade
Em entrevista à revista "Contigo!", Glória Pires fa

lou da imagem que as pessoas têm dela esobre en

velhecimento. "As pessoas me associam a essa ima

gem (de certinha). Mas não sou perfeita. E nem tenho

pretensão de ser. Envelheci, não é? E não tenho pro
blema com isso. Sinto que estou melhor hoje. Mais
bonita, mais feliz, mais segura", afirmou a atriz.

Grazi Massafera não
deve fazer nova novela
Aguinaldo Silva não quer Grazi Massafera em

sua próxima novela, "Fina Estampa". "Só pra cons

tar: não tenho nada contra a moça, mas a presença
de Grazzi Massafera em 'Fina Estampa' não está
nos meus planos", afirmou via Twitter. A declaração
do autor veio após a atriz ter sido cotada para subs

tituir Juliana Paes, que abandonou a trama para se

dedicar ao filho recém-nascido.

DIVIRTA�SE

Bom Negócio
Com a alta do dólar, a Fiesp reuniu um grupo de

empresários para discutir a crise ..
- Puxa, as coisas estão mal mesmo - dizia um.

- 'Nesse mês acho que vamos ficar no vermelho.
- Eu acho que vou ter de começar a demitir-

comentava outro.
- Pois no meu negócio é diferente - gabava-se

um terceiro. - A minha freguesia cresce a cada dia!
- É mesmo? Qual o seu negócio?
- Roupas parÇl crianças!

Priscila Fantin
espera

•

um menino
Segundo a coluna "Retratos

da Vida", dojornal "Extra", a atriz
Priscila Fantin, grávida de cinco
meses do namorado, o também
ator Renan Abreu, revelou o sexo

do bebê. "É um menino!", disse
antes de assistir a amiga Fernan
da Nobre na peça "Linda", no

Rio. Por conta da gravidez, está
tirando um tempo de folga. Tra
balho, só se for uma participa
ção rápida em alguma obra.

Twitter de Beyoncé tem um milhão de
seguidores e nenhum post .

o Twitter de Beyoncé conquistou mais de um milhão de seguidores sem a can

tora ter feito sequer um posto De acordo com o site do jornal britânico Metro, sua

página tem apenas um links para o seu site oficial. A cantora segue apenas 11

, pessoas no Twitter, incluindo suas companheiras do Destiny's Child, e sua irmã, So

lange Knowles. Ainda fica longe de outras celebridades, como Lady Gaga, com mais

de nove milhões de seguidores, e Justin Bieber, com oito milhões.

Pacotes para show do
Rei custam até R$14 mil

Os pacotes para o show que Roberto Carlos fará
em Jerusalém, no dia sete de setembro, já come

çaram a ser vendidos para os fãs. Segundo o colu

nista Bruno Astuto, do jornal "O Dia", para curtir a

apresentação internacional do Rei, eles terão que
desembolsar entre R$ 3,4 mil - com passagem em

classe econômica e hospedagem em hotel três es

trelas - e R$ 14,2 mil - para vôo na primeira classe,
hotel cinco estrelas e cadeira colada no palco.

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 3:x3.

ANIVERSARIANTES
24/3
Acionir da Silva

Adenor Krehnke

Aline Krazewsky
Almir G.Linzmayer

" Ana F. Berri
Andre E. Schwirkowski

Arnaldo de Oliveira

Cintia N. Heiss

Claudia J. Konell

Cristiano f. Cabral

Debora Evangelista
Edila Schunke

Elidio Krause

Fabiane Rodrigues
Fabricio E. Schiochet

Fernando L. Engelmann
Gabriel F. Stahelin

Gilso Hornburg
Gustavo C. Hass

Joel J. de Souza

Josiel Cerpa
Larissa M: dos Santos

Lenita Kanzler

Leonílda Sasse
Luis C. da Costa

Marcos L. Kretzchmer
,,'

Moacir da C. Mouréi "

Nathan H.Bachmann

Nauhur Raid
.

Nilso Rubert

Vaimor de Luca
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moaguncalvestâne tunn.cum.br

Moa Gonçalves
Green beats

o próximo dia 2 de abril, na Arena Jaraguá, rola mais uma

edição da grande festaGreen Beats. Evento fortíssimo que con
tará com aproximadamente 13 atrações, entre sertanejos, Djs,
Pop Rock, dança e tequileiros. Festa imperdível. Hoje, a primei-

ra pessoa que comparecer na Capital Imóveis, na RuaMarina Frutuo-
� so, 810, atrás do Angeloni antigo, ganha um convite na faixa.

Podendo leitor fiel
o leitor do dia é o grande amigo
e competente vereador Ademar
Possamai (DEM), que sempre
lê esta coluna para ficar por

dentro das novidades de nossa

sociedade. Valeu mesmo!

No fim de semana a bolsa
de uma amiga foi alvo de aten

ção durante encontro informal
numa rodada de suco de maçã
com hortelã. Modelo básico e

diferenciado, fácil de combinar e
nunca visto por aqui, trazia o tag
da Kipling e até foi questionada
da origem. Ela comprou na Sapa
tariaAlamanda. Loja sortida para
quem gosta de coisa boa e detes
taocomum.

I

II

o diretor do grupo'Weg, Reináldo Richter, o enólogo português Paulo
Laureano, e o Sommelier Alessandro Richter, da Bodega Richter,
durante o coquetel de degl!,stação;que reuniu maisde 50 p�ssoasOnde comer bem '

em Jaraguá-
No Restaurante Madalena. O

Melhor Beiruth do Sul doMundo.

Tutty Vasques
"De volta ao lar: Bill Clinton

está apavorado! Também, pude
ra! A secretária de Estado, Hillary
Clinton, anunciou em entrevista à
CNN que vai-deixar a vida pública
em 2012 para se dedicar à família".

IDica dle
q,uinta-feira

Curtir a Londom Pub. Hoje
.

tem pagode e sertanejo.

Niver do léo
Por favor, não ousem esque

cê-lo: Leonardo Bertoldi, o Léo,
da Mega Empreendimentos, é o

grande aniversariante de hoje e

vai adorar saber que foi lembra
do. Parabéns! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

Bola branca "
Esta coluna, na terça-feira,

solicitou que a Prefeitura fizesse
o trabalho de limpeza na entrada
da Rua João Doubrawa, porque o

caminho estava literalmente to

mado pelo mato e de pronto foi
atendida. No mesmo dia, as má
quinas varreram toda a sujeira do
meio fio. Valeu mesmo!

A principal missão do
homem, na vida, é dar
luz a si mesmo e tornar

se aquilo que ele é
potencialmente.

A vida segue
Fala macia e cheio de promes

sas, o egocêntrico gerente de uma
empresa foi demitido. A turma sa

bia que aquela planta era urtiga. O
diretor do grupo, elegante sempre,
lamentou mais do que todos - é lí
der e exemplo de gestão, não gosta
de errar, mas, infelizmente pagou
caro por ter se perdido na comuni
cação local. Contrato rescindido e

bola pra frente.

·Encontro
Hoje à noite os amigos do

BCC Bola, Comida e Cerveja,
Rodrigo Moraes, Todynho e Sido
Prust, serão os grandes hostes no
concorrido Complexo Esportivo
Jaraguá. O trio paramarcar a ida
de nova, movimenta um' rodízio
de picanha. Bom demais!

"

Fim de semana
NAS RODAS No domingo foi visto curtin-

\

do o agradável e bem cuidado

Parque Malwee, o sintoniza
do casal Célio Andrade e Maria
Amanda, com a linda filha Luzia,
Aproveitaram para almoçar no

Restaurante Típico. Ao ar livre,
junto à beleza natural do parque,
se divertiram com o passeio de

pedalinho no lago e muito mais.
. Um dia realmente especial.

• O boa gente Norberto Kuhnen,
o Beto Fiscal,' entrou num
período de dieta. Quer passar a
Páscoa mais bonito que desfile
de sete de setembro.

I

I
-

r

• Embora tardiamente, quero
registrar hoje com todo o

carinho e apreço o niver da
minha queridíssima e mais
nova vovó da praça, Marlete

Riczkziegel. Parabéns! O meu

desejo é que Deus abençõe toda
a sua família e que seja feliz para
o resto de sua vida. Mil vivas.

I

) ,

1

I,
l, • O meu abraço de hoje cheio

de energias positivas vai para
o amigo Dulcio Lenzi Filho, do
laboratório Lenzi. Gente do bem
e leitor assíduo da coluna.
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ARTE ,MARCIAL

Um esporte sem competição
Aikidomostra que é possível praticar atividade esportiva sem haver qualquer tipo de disputa

�.'1'.' #

""JARAGUÁ DO SUL

Uma modalidade que não
tem troféus, medalhas,
mundiais pu até mesmo

torneios amadores, mas que
existe há mais de 70 anos.

..._ sse é o aikido, arte mar

cial japonesa onde seu

fundador, o mestre Mo
__ rihei Ueshiba, estipulou
que não haveria competição e

o treino procuraria desenvolver
sentimentos de fraternidade e de

cooperação. Em uma tradução
livre, aikido significa "caminho
da harmonização das energias",
já que "ai", quer dizer harmonia,
"kí", energia e "do", caminho.

Em Iaraguá do Sul, a modali
dade existe há mais de sete anos

e cerca de 15 pessoas praticam o

esporte, desde que Paulo Quinta
es se interessou pela arte marcial
e a trouxe para cá: O faixa preta
terceiro grau, Marcos Tavares,
que ministra as aulas na cidade,
afirma que o aikido tem como

foco a resolução de conflitos,
utilizando a energia da pessoa
que está "lutando" a seu favor.

"Quando se vai competir se nutre

BIGIGROSS
Três ouros

,

A equipe de bicicross de Jaraguá
do Sul esteve em Brusque no fim de
semana e faturou três ouros na la

etapa do Catarinense. Felipe Gon

çalves (boys 15 anos), Maria Izabele

(girls 13/14 anos) e Anderson Dias

Junior (boys até 6 anos) conquista
ram ouro. A equipe ganhou ainda a

prata com Matheus Póvoas (expert
17/24 anos e o bronze com Carlos

Miguel (boys 15 anos).

FUTEBOL FEMININO

Amistoso marcado
O Olympya fará o seu primeiro

amistoso do ano no próximo sá

bado' 26, às 13h30, no campo do
Caxias. O adversário ainda será con
firmado.Apartida servirá como pre
paração para o Catarinense e deve
contar com os reforços de Aneline,
de Itajaí, Eliane, de Brusque, Ana
Claudia, de Ioinville, e Bárbara, de
Pomerode. O jogo faz parte da aber
tura doVarzeano de Jaraguá do Sul.

o egocentrismo e o pensamento
individual que impede o cresci
mento 'coletivo", explicou."

Entre os benefícios da luta
estão os princípios aplicados à
vida. "Trabalhamos a respiração
correta, a meditação, a defesa

pessoal, etc. A prática do aiki
do ajuda a pessoa a se manter

centrada e calma". SegundoTa
vares, há um caso de um aluno

hipertenso que, após. praticar
aikido, melhorou o seu quadro
clínico significativamente. "Até
o médico desse aluno quis sa

ber mais sobre o assunto, já que
trouxe benefícios para o seu pa
ciente", informou.

As aulas' em Jaraguá do Sul
acontecem anexo ao ginásio do
Sesi todas as quartas e sextas

feiras. Mais informações podem
ser encontradas no site www.

instítutotachíbana.com.br.

PIERO RAGAZZI

Objetivo é a resolução de conflitos e o crescimento pessoal com treinos que buscam desenvolver a cooperação

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Força Jovem garante vaga na
semifinal do Tornelo de Verão

SCHROEDER
A segunda fase do 18° Torneio

de Verão de Schroeder teve se

quência na noite de terça-feira.
A equipe Força Jovem goleiro o

Cruzeiro por 8x2 e carimbou o

passaporte para a semifinal.
A segunda partida da noite

foi o reencontrode Loes/Taschi-
.

bra e Posto Cidade/Ibratin Tin

tas, finalistas da edição de 2010.
E o Loes, mais uma vez, levou a

melhor, vencendo por 3xl. Com
pletando a rodada de terça-feira
a Baumann venceu a Kaiapo's
por 5x3 em partida emocionan
te, ganhando uma sobrevida na

competição.
'

A terceira rodada da segun
da fase acontece amanhã com

três jogos. O Noite a Fora en-

Força Jovem venceu

o Cruzeiro por 8x2
e se classificou para
semifinal

frenta a Kiferro, às 19h15. Quem
vencer avança automaticamen
te para a semifinal. Às 20h15,
o Loes/Taschibra joga contra o

Força Jovem no confronto que
vale a liderança da Chave F.

Amanhã, a partir das
'

19h15, acontece a,
tercei.ra rodada da
segunda fase com
mais três partidas.

A Força Jovem já está na se

mifinal e deve poupar atletas.
O Loes se classifica em caso

de vitória simples e de tro

peço do Cruzeiro no último

jogo da sexta-feira entre eles
e Posto Cidade/lbratin Tintas.
O time de Guaramirim precisa
dos três pontos para enfrentar
o Loes na última rodada com

chances de classificação. O Pos
to Cidade/lbratin Tintas apenas
cumpre tabela.
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Fluminense seguevivo
Em virada dramática equipe carioca vence o América no Engenhão
DA REDAÇÃO
As esperanças se renovam
nas Laranjeiras. O Fluminense
obteve na noite de ontem
a sua primeira vitória na

libertadores.

......lf.oi uma virada dramática e

heroica sobre oAmérica, por
3x2, no Engenhão. O resul

.....lIt:ado, conquistado nos dez
minutos finais, com gols de Deco e

Araújo, que deixaram o banco de re
servas para salvarem o clube cario

ca, deixa o Flu na terceira colocação
do Grupo 3, apenas um ponto atrás
do mexicano América e a dois do
líder Argentino Iuníors. Cabe agora
ao time carioca derrotar o Nacio

nal, no Uruguai, e o time argentino,
tambémna casa do adversário, para

chegar às oitavas de final.
Os visitantes abriram o placar

com Sanchez, aos 14 minutos de

jogo. Seis minutos depois, Conca
cruzou na área e Gum aproveitou
a falha de Navarrete para empa
tar de cabeça. O que já era tenso

ficou dramático aos 26 minutos.
Sánchez foi a linha de fundo, cru
zou e Digão fez contra.

Aos 34 minutos, Deco aprovei
tou falha da defesa adversária e

cruzou paraAraújo, que entrou no
lugar de Júlio César, cabecear no
canto. e empatar. Quando o' fim
do jogo se aproximava, a sorte

virou de lado. Um chutão des

pretensioso encontrou a cabeça
de Fred, a zaga desviou e Deco

chegou antes do adversário para
encobrir Navarrete com um leve

toque, aos 42, definindo a impor
tante vitória do Fluminense.

DIVULGAÇÃO

Treinador, que estava no Catar, comandou o rival Flamengo em 2007

Gaio Junior é o substituto
de Joel Santana no FogãoI

f
I
I

I'.1
11

O Botafogo confirmou na tar

de de ontem a contratação do
técnico Caio Júnior: Ele chega
para substituir Ioel Santana, que
pediu demissão na terça-feira e

alegou que estava chateado com

o comportamento da torcida.
Caio Júnior traz seus auxilia

res técnicos Almir Domingues e

Cassius Hartman, além do pre
parador físico Solivan DallaValle.
O consultor Evandro Motta tam
bém fará parte da comissão téc
nica. A apresentação do treina
dor deve acontecer no próximo
sábado. Enquanto ele rrão chega,
os treinos no clube serão coman
dados por seus auxiliares.

f'

!

O Botafogo volta a jogar no
sábado, em Macaé, contra o Bo

avista, mas a diretoria ainda não
confirmou se a equipe será diri

gida por Caio Júnior. A tendência
é que ele apenas acompanhe o

jogo. Assim, sua estreia no co-'

mando da equipe deverá aconte
cer no dia 30 de março, contra o

Paraná, pela Copa do Brasil.
Aos 46 anos, Caio Júnior dei

xou há cerca de duas semanas o

Al-Gharafa, do Catar, clube em

que atua o brasileiro Iuninho Per
nambucano. No Brasil, ele já teve

passagens por Cianorte, Londrina,
Juventude, Gama, Paraná, Palmei
ras, Goiás e Flamengo.

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAM ERA

Atletas comemoram gol de Deco aos 42 do segundo tempo

Abel Braga acerta com o
Tricolor das Laranjeiras

Na tarde de ontem, o Flu
minense confirmou Abel Braga
no comando do clube. Porém,
o novo treinador só chegará em
maio, quando acaba seu contra
to com AI Jazira, dos Emirados
Árabes Unidos. O presidente do
clube carioca; Peter Siemsen,
disse que não vê problema em

esperar dois meses pela chega
da do novo treinador,

Desde que Muricy Ramalho

surpreendeu e pediu demissão
no dia 13 de março, Abel Braga
esteve sempre nos planos da di
retoria. Mas o compromisso dele
com o Al Iazíra acaba apenas no
final de maio, o que fez o clube
carioca procurar outras alterna
tivas, todas sem sucesso.

Diante disso, o Fluminense
voltou a pensar na contratação
de Abel. E, dessa vez, se dispôs a

esperar pela volta dele ao Brasil.
"Dentro de um projeto a médio
e longo prazo, dois meses não é
nada. Vamos esperar o Abel de

braços abertos", afirmou o presi
dente do clube.

Abel também confirmou o

acerto. "Tenho um compromisso
verbal com o presidente do clube e

com o Celso (Barros, presidente da
Unimed). Não fugirei jamais desse
compromisso", explicou o treina

dor, deixando o Fluminense livre

para procurar outro profissional
ness�s dois meses. Enquanto isso,
o time carioca será comandado

pelo interino EndersonMoreira.

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11
WEGE3
'NOVO

MERCADO
AVISO AOS ACIONISTAS

, PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP)
Comunicamos aos acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 22 de março de 2011,
deliberou declarar, "ad referendum" da Assembléia Geral, aos acionistas titulares de ações escrnuraís nesta mesma

data de 22 de março de 2011, juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,06823529 por ação. O pagamento terá
início no dia 17 de agosto de 2011. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatório§,
conforme determina o Estatuto Social da empresa, artigo 5°. O pagamento será feito pelo valor líquido de R$
0,058000000 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas

pessoas jurídicas que comprovarem junto ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituraria das ações da
WEG S.A., sua condição de imune ou .de desobrigadas da retenção por disposiçáo-eqa'. A partir de 23 de março

.

de 2011 as ações de emissão da WEG S.A. serão negociadas no pregão da BM&FBovespa S.A. "ex-juros sobre

capital próprio". Os acionistas terão seus créditos disponiveis de acordo com o domicílio bancário informado junto
à instituição financeira escrituraria Banco Bradesco S.A., a partir da data de início de pagamento acíma indicada.
Aos acionistas que possuírem ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), os

juros sobre capital próprios serão creditados à
..mesma, que os repassará aos acionistas titulares por nterrnédc das

corretoras depositantes. Os acionistas cujo cadastro não contenha a indicação de dados bancários para o pagamento
deverão se apresentar na agência de sua preferência do Banco Bradesco, munidos do formulário "AVISO PARA
RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇÕES ESCRITURAIS" recebido pelo correio e de documentos de identificação.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas no Banco Bradesco SA, Departamento de Ações e Custódia - Cidade
de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na sede da WEG S.A., Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, n.o 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC) telefone (47) 3276-6973.

Jaraguá do Sul, 22 de março de 2011

JOGOS PELO MUNDO

• TAÇA LIBERTADORES
• 4a RODADA

. RESULTADO - ONTEM

Fluminense 3x2 América

QUARTA-FEIRA (30/3)
21h50 -Internacional x Jorge
Wilstermann
5a RODADA

QUARTA-FEIRA (6/4)
21h50 - Santos x Colo Colo

QUINTA-FEIRA (7/4)
21h50 - Grêmio x Junior Barranquila

• CAMPEONATO CATARINENSE

·5a RODADA - RETURNO

RESULTADOS - ONTEM
Avaí3xl Metropolitano-SC
Criciúma 2x2 Imbituba

Brusque 1x0 Marcílio Dias-SC

Chapecoense 1x0 Joinville
Concórdia 2xl Figueirense
CLASSIF,ICAÇÃO: Chapecoense 13,
Avaí 10, Figueirense 8, Criciúma 8,
Concórdia 7, Joinville 6, Imbituba
5, Brusque 5, Marcílio Dias-SC 3 e

Metropolitano-SC 3.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 5a RODADA - RETURNO

RESULTADOS - ONTEM
Cruzeiro-RS 3xl Juventude
Novo Hamburgo 1xl Ypiranga-RS
Santa Cruz-RS 2xl Veranópolis
São Luiz 3x2 Lajeadense
São José-RS Oxllnternacional
Caxias 4x3 Universidade
HOJE
19h30 - Grêmio x Inter-SM

20h - Pelotas x Porto Alegre
CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1:

Internacional8, Lajeadense 7,
Universidade 5, Novo Hamburgo 5,
São Luiz 5, Ypiranga-RS 3 e São José
RS 2. GRUPO 2: Santa Cruz-RS 10,
Cruzeiro 9, Veranópolis 5, Grêmio 3, ,

Pelotas 2, Juventude 2, Porto Alegre
1 e Inter-SM O.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 5a RODADA - RETURNO
RESULTADOS - ONTEM

Iraty 2xl Cascavel
-

Corinthians-PR 2x2 Paranavaí
Coritiba 2xO Arapongas
Operário x Rio Branco-PR
Roma-PR OxO Atlético-PR
HOJE
-19h30 - Cianorte x Paraná Clube

CLA�IFICAÇÃO: Coritiba 15, Operário
lO, Atlético-PR 10, Paraná 9, Cianorte
7, Paranavaí 7, Rio Branco-PR

5, Corinthians-PR 5, Roma-PR 4,
Arapongas 4, Iraty 3 e

CascavelO.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 15a RODADA
RESULTADOS - ONTEM
São Caetano 2xO Bragantino
Mirassol 2xO Americana
Santos 3xlMogi Mirim
Palmeiras 3xO Linense

Portuguesa OxO Santo André
Noroeste 2x2 Grêmio Prudente

Paulista 3x2 São Paulo
Corinthians 3xO Oeste
HOJE
19h30 - São Bemardo x Botafogo-SP
21h - Ponte Preta x Ituano

CLASSIFICAÇÃO: Corinthians 34,
Palmeiras 32, São Paulo 31, Santos
31, Mirassol 26, Ponte Preta 25,
Paulista 24, Oeste 21, São Caetano
20, Portuguesa 19, Bragantino
19, Mogi Mirim 18, Americana 16,
São Bernardo 15, Botafógo-SP 14,
Noroeste 14, Ituano 12, Linense 12,
Santo André 12 e Prudente 10_
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Taxista é esfaqueado por assaltantes
Na última terça-feira, por

volta das 21 horas, um taxista de

Jaraguá do Sul foi assaltado por
dois homens armados com uma

pistola e uma faca.
De acordo com informações da

Polícia Militar, Osmar Deretti, 28

anos, estava no ponto de táxi onde
trabalha, próximo ao mercado An

geloni da ma Barão do Rio Branco,
quando. dois rapazes solicitaram
uma corrida até o bairroÁguaVerde. .

Nas imediações do posto Mar
colla, eles anunciaram o assalto

e obrigaram o motorista a seguir
com o carro até uma ma lateral
ao motel CQSab, no bairro Estra
da Nova. Os assaltantes levaram
um relógio de pulso, uma pulseira,
um celular e R$ 100 em dinheiro.
Antes de irem embora, eles agredi
ram Osmar, que sofreu dois cortes.

, Logo após a fuga dos margi
nais' um homem avistou a vítima
e comunicou o fato à PolíciaMili
tar e aos Bombeiros Voluntários,
que encaminharam o. taxista ao

Pronto Socorro do Hospital São
EDUARDO MONTECINO

Vítima trabalha em um ponto de táxi na rua Barão do Rio Branco

PREVISÃO DO TEMPO

José. Ele sofreu oito pontos no

rosto e quatro pontos nas costas.
De acordo com Osmar, os as

saltantes eram morenos e de esta

tura média, e um deles usava um

piercing na boca. Até o fechamen
to desta edição, a polícia não tinha
pistas sobre o paradeiro dos dois.

Osmar, que trabalha como ta
xista há cerca de oito anos, disse

que este foi o primeiro assalto
que sofreu. "Estou um pouco as

sustado, mas não pretendo mu

dar de profissão", garante.

OUTRO CASO
DE VIOLÊNCIA

Ontem à tarde, ocorreu mais
um caso de esfaqueamento em Ia
raguá do Sul. Giovani Elias da Sil
va Siqueira, 23 anos, foi atingido
nas costas enquanto caminhava
na Avenida Getúlio Vargas, na al
tura da Praça do Expedicionário.
O autor da facada não foi identi
ficado nem mesmo pela vítima e

teria fugido sem ser notado pelas
pessoas que circulavam pelo local.

Giovani, que sofreu forte he

morragia, passou poruma cirurgia
e segue internado no Hospital São
José.A polícia vai investigar o caso.
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Adolescente é acusado
de abusar de crianca

.:J

Por volta das 21h de terça- chegou a ser violentada.
feira, a Polícia Militar foi co- A Polícia Militar encami
municada por um morador da nhou os envolvidos até a de
rua Domingos Rosa, bairro Boa legacia e aciono� o Conselho
Vista, sobre uma suposta tenta-

- Tutelar para acompanhar a

tiva de estupro. O comunicante ocorrência. O caso será enca

relatou à polícia que quando ele minhado para a Delegacia da
e a esposa chegaram em casa Mulher e segundo o delegado
encontraram o sobrinho de 13 Marco Aurélio Marcucci, se for
anos sem roupa' se exibindo confirmado o abuso, o Ministé
para a filha deles, de seis anos. rio Público deverá determinar
De acordo com os pais da me- uma medida sócioeducativa

runa, aparentemente ela não para o adolescente.

Vítima de atropelamento
sofre ferimentos graves

Ontem à tarde, um homem
de 26 anos foi atropelado no km

45, da SC-413, em Guaramirim.
O motorista do veículo afirmou
à Polícia Rodoviária Estadual

que não viu o pedestre atraves

sando a rua. O primeiro aten

dimento à vítima foi realizado

pelos Bombeiros Voluntários de
Massaranduba, que passavam

pelo local no momento do aci

dente, por volta das 15h30.
O rapaz sofreu traumatismo

craniano e foi encaminhado ao

hospital Santo Antônio, em Gua

ramirim, mas, em função da gra
vidade dos ferimentos, foi neces
sário transferi-lo para o Hospital
São José, em Jaraguá do Sul, onde
permanece internado.
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Sol com nuvens e chuva
isolada a partir da tarde
do Oeste ao litoral Sul.
Nas demais regiões,
condições de chuva pela
manhã e à noite devido à
circulacão marítima.

.3

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C

MÁ)(: 29°C

SEXTA

MíN: 19°C
MÁ)(: 31°C

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁ)(: 32°C

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁ)(: 31°C
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Mantém-se o quadro
de pancadas à noite
A condição de pancadas de chu

vamoderada no final das tardes e ao

longo da noite deve continuar nesta

quinta-feira, e se intensificar na sex
ta e no fim de semana, com volumes
mais significativos.
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Calor desconfortável
no final da semana
A tendência é de aumento de

temperatura nos próximos dias,
mantendo-se na faixa dos 30°C na

maior parte do Estado. Ao longo da
semana que vem, a passagem" de
duas frentes frias ocasiona queda
gradual da temperatura.
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E muito mais
em dirigir

COMPOSTO EMAGRECEDOR 6 -QtH�ima gordura.
-Eleva os níveis de energia,
- Aumenta e.metaholísmo,

Promoções válidas até 24/03/2011 para veiculas com pintura sólida Frete Incluso Novo Gol 1 O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód 5U11C4, com preço promocional à VIsta a partir de R$27 930,00 Diraçáo hidráulica, Pacote Trend e Módulo Comfort por
R$990,00 (pacote referência W42JW43·P09) válidos somente para compra de Novo Gol1 ,O e 1 6 Novo Fox 1 O Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, coo. 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$31 100,00 Taxa de Juros 0,99% a.m e 12,55% a a

Taxa de 0,99% em somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x CE"F para esta operação 16.60% a a IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações não inclu
sas nos cálculos das prestações e do CET Garanna de 3 anos para a Linha Volkswagen 201012011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi. limitada a 80,000 km) É
necessário para a sua ubhzaçáo o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionéno Volkswagen autorizado. Crédito sUjeito a aprovaçáo SAC: 0800 7701926. Acesso és pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800
7701935. Ouvidoria: 0800 7012834. Fotos meramente ilustrativas. VN-M'.\lWcom.br. Veiculas em conformidade com o Proconve

�bA$
<'XIlNa:�
.��
�'Ift www.autoetite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

eoutrasfô
FÔàe: 3371-8298/" �·6087 lu

éontat()@farmaciae
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