
Tráfego ilDpedid9!. LÚCIOSASSI

o Samae iniciou ontem os trabalhos de colocação da tubulação da rede de esgoto na João Januário .Ayroso. Página 6

Trânsito mais demoerátdeo
Depois, as alterações serão

feitas nas ruas Procópio Gomes,
Getúlio Vargas e Epitácio Pessoa .Corredores de

ônibus prontos
ainda nestemês

Vans, táxis e viaturas
eomoambuãâneías e Corpo de
Bombeiros também poderão

usar a via exclusiva

Ruas Ângelo Schiochet,·Reinaldo Rau, Henrique
Piazera, Francisco Fischer e Expedicionário João

Zapella são as primeiras a serem atendidas.

Páginas 16 e 17

Trânsito de automóveis leves
ficará nas faixas centrais das ruas
modificadas com os corredores

Proposta é interligar esses acessos
e as ciclofaixas também serão

privilegiadas na região central
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Lourival Karsten

Crédito
fundiário
A Secretaria de Estado da

Agricultura e daPesca está

promovendo eventos pelo Estado
para orientar os produtores rurais
em relação às novas condições de
financiamento e de renegociação
das dívidas do ProgramaNacional
deCrédito Fundiário (pNCF).
Nos encontros, os agricultores
poderão sanar dúvidas sobre as
novas taxas de juros, a ampliação
do prazo de assistência técnica e de
financiamento do programa, além
de receber orientações a respeito das
novas regras para a renegociação
dos financiamentos em

situação de inadimplência.

Park Shopping
Tendo comometa a entrega do
novo prédio em tempo para
aproveitar as vendas para o
Natal do próximo ano, segue em
ritmo acelerado apreparação do
terreno depois da demolição das
construções existentes. O início
das fundações da nova área do
Jaraguá do Sul ParkShopping está
previsto para omês que vem. Serão
12 andares que, pelocronograma,
serão entregues para os lojistas
120 dias antes da inauguração,
marcada para outubro de 2014.

Nome sujo,
Interessante a iniciativa do

Serviço Central de Proteção ao

Crédito (SCPC), administrado pela
BoaVista Serviços.A entidade está
realizando o cadastramento dos
consumidores que, desta forma,
poderão verificarpela internet
se têm o nome inscrito como

inadimplente. Apenas o
dono do CPF terá acesso à
consulta, mediante senha.

Portonave
A Portonave entregou mais um
Ecoponto para omunicípio de

Navegantes. Este é o quarto
coletor colocado na cidade

para incentivar os moradores
e visitantes a separarem
corretamente os resíduos e a

preservarem o meio ambiente. O

Ecoponto está instalado na Praça
da Praia Central e possui seis
divisórias: papel e papelão, vidro,
metal, plástico, pilhas e baterias e

óleo de cozinha. Trata-se de uma
iniciativa relativamente simples
e barata que tem um impacto
bem significativo para a cidade.
Uma ideia que também

poderia ser adotada por aqui.

Mercad
lkarsten@netuno.com.br

Benefícios fiscais
Até o fim do ano passado, os

benefícios fiscais oferecidos

por Santa Catarina eram simples
de se aplicar e apresentavam pou
cas variantes. Porém, desde lo de

janeiro de 2013, passaram a vi

gorar inúmeras alternativas que
têm gerado dúvidas na hora de

importar pelo Estado. Isto se deve
à nova legislação unificada para o

ICMS sobre as importações, que
levou a algumas soluções com

plexas que precisam ser muito
bem avaliadas. Nem os especia
listas conseguem ter uma posição
única em relação à matéria.

r'

Combustíveis
Com o abastecimento de etanol regularizado e com

preços comportados, o governo aproveitou o momento para
liberar o aumento nos combustíveis e ampliou o limite da
mistura de etanol na gasolina. Embora não seja agradável
para quem paga.este reajuste corrigiu apenas parcialmente
uma distorção séria nos preços do produto no país.

EDUARDO MONTECINO

<'
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BR-280
Informações ainda não oficiais dão conta
de que ametodologia a ser utilizada na

região dos "solos moles" - abundantes
no primeiro trecho da rodovia a ser

duplicado - consiste na remoção da terra
existente e a sua substituição por aterro
vindo de outro lugar. Depois disto, a
terra resultante deverá ficar em processo
de adensamento por um ano antes de
ser realizada a implantação da via e seu

asfaltamento. Como se pode observar, as
possibilidades de prorrogação do prazo
de conclusão da obra são bem grandes.

Transgênicos
Não fazmuitos anos, "malhar" os

transgênicos era um esporte nacional
que, entre outras coisas, resultou na

decisão do governo paranaense de não
aceitar o embarque de soja transgênica
pelo porto de Paranaguá. Este tipo de
cereal já participa com 89% da produção
brasileira na atual safra, enquanto o

milho transgênico atinge 85%.
A produção dos grãos não modificados
é mantida apenas em algumas lavouras
voltadas para mercados específicos
ou que não incorporam os avanços
mais recentes. A safra promete
ser novamente recorde.

Contrabando
A Receita Federal apresentou o balanço
das apreensões de mercadorias irregulares'
em 2012, que alcançaram a bagatela de R$
2 bilhões. Considerando apenas o valor

isolado, na comparação com o volume de

importações do país, não é quase nada,
mas, deve-se levar em consideração
que apenas uma pequena parte do
contrabando é apreendida. A importação
irregular causamuitos danos às empresas
legalmente estabelecidas e, por incrível

que possa parecer, não faltam "feirinhas"
muitas vezes montadas por Prefeituras, em
que se comercializam estes produtos sem

nenhum problema. Até parece que errado
está quem paga os impostos.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 864
03 - 06 - 08 - 10 - 12
13 - 15 - 16'- 17 - 18
19 - 21 - 22 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 3112
20 - 24 - 25 - 31 - 38
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Qgoverno do Estado deve ter mão forte para
reprimir essa onda de ataques que voltaram

a preocupar a população catarinense. A socieda
de não pode ficar refém do descontentamento de
criminosos que, irritados com a postura do Estado
de limitar as ações de líderes de facções criminosas
que agiam dentro. do sistemapenitenciário, inicia
ram as destruições de ônibus.

Infelizmente a estrutura que controla os pre
sos é falha. Tanto. no comportamento dos agentes
penitenciários, muitas vezes despreparados para
a função, como também na infraestrutura desses

Charge

Do leitor

Uma Nova [araguá
,

/\ transparência e objetívída
rlde determinadas pelo novo

prefeito de Jaraguá do Sul em sua

gestão têm surpreendido a maio
ria dos cidadãos jaraguaenses,
que depositaram nele suas espe
ranças através do voto, haja visto
as ações desencadeadas já no iní
cio de seu mandato.

Atos incomuns na política tu
piniquim, vislumbrados nesta ad
ministração, como a redução de
30% de seu efetivo comissionado,
designando ao lo escalão pessoas
pela capacidade e mérito, e não

pelo fisiologismo, bem como de
finir metas para serem atingidas
em apenas 100 dias. Esta abor

dagem "empreendedora", como

alguns relatam, difere muito das

anteriores, que priorizavam o

"eu", e o favorecimento aos seus

pares correligionários.
Para os que acompanham amí

dia impressa, tratando-se de pleito
municipal, a gestão de Dieter alte
rou consideravelmente a rotina na
esferapública.Aexigência que seus

.

escudeiros também utilizassem

meios de transporte alternativos,
ao menos uma vez por semana,

para sentirem na pele as agruras do
cidadão que utiliza o transporte co
letivo diariamente, é um exemplo
de que nosso mandatário. se preo
cupa com osmunícipes.

A ênfase àmobilidade urbana,
-

que "gestacionou" inclusive uma

pasta no Executivo. Como se não

bastassem, as ações têm aflorado
nasdiversasrepartiçõesmunicipais.
O recente anúncio daverba fede

ral conquistada para a construção
de umaUnidade de ProntoAtendi
menta (UPA), viabilizará finalmen
te seu desencadeamento.

Assim, os pronto socorros da

região, que recebem casos muitas
vezes não graves, poderão se con

centrar nas emergências e melho
rar seupadrão de atendimento.

Os desafios são enormes, já
que a região precisa recuperar-se
de anos de "abandono" e encon

trar seu rumo ao desenvolvimen
to novamente.

JonathanMandaIho.1eitor

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
-

Envie suaCarta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

A repressão se faz
com estrutura de segurança e

inteligência. Sem isso, continuaremos
a ver _as ações dos bandidos

causarem temor nas comunidades.

locais, sempre superlotados.Além disso, ametodo
logia de trabalho empregada não valoriza ações de
reeducação dos aprisionados. As falhas permitem

que as celas se transformem em núcleos confina
dos das organizações criminosas no momento em

-

que telefones móveis entram nos presídios e pe
nitenciárias. Com isso, o contato com o ambiente
externo não fica restrito e o comando para ações
criminosas continuam sendo determinadas muitas
vezes de dentro desses ambientes.

A repressão se faz com estrutura de segurança
e inteligência. Sem isso, continuaremos a ver as

ações dos bandidos causarem temor e sinais de
descontrole do Estado em reprimir tais atos. Por

enquanto, somos todos reféns da insegurança.

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates

com os fora-da-lei, Aliás, duplo zero ...

Negativo
Foi no Piauí. Salvo alguns casos, assassino para

mim é bandido, e esse cometeu um homicídio

qualificado, está preso. Agora, o bandido fez um
desses vestibularezinhos criados pelos "verme

lhos", um tal de Sisu, passou e quer frequentar a fa
culdade. E um monte de ordinários dando força a

ele. Negativo, vais ficar no teu devido lugar de ago
ra, depois, depois de solto, e se for o caso, podes
tentar outra vez. Só depois. Ou então, consultes a

vítima que foi bandidamente assassinada, safado!

Tolerância duplo zero
Tolerância zero em tudo ou nada feito. Tudo

bem, é preciso que os safados da bebida inde
vida sejam apreendidos e duramente punidos no

trânsito. Mas a lei tem que ser para todos; o "dou
torzinho" - seja do nível que for, quem for - não

pode sair livre e faceiro da blitz ou da delegacia,
sem essa. Ou para todos ou viva a Pátria ...

E essa "intolerância" tem que ser levada para
as empresas e, mais que tudo, para dentro das sa

las de aula. Vagabundo tem que ser chamado de

vagabundo, punido ou expulso da sala ou da es

cola. E mais uma vez, sem 'essa de que é filho de
"bacana"na cidade. Bacana mesmo educa bem os

filhos, não os manda para a escola para infernizar
vidas alheias e das professorasmais que as outras ...

Nas empresas, tolerância zero com os desma

zelados do horário, da roupa inadequada, nenhu
ma tolerância com os que vivem fazendo fuxico e

criando encrencas.com os desaforados dos propó
sitos da empresa. Mas agora é assim, o cara pinta
e borda, ofende chefias, não faz o que deve ou faz

malfeito, acaba demitido, vai para a "Justiça" e qua
se sempre sai com os bolsos cheios. Quase sempre.
Ainda vigora entre nós a sórdida ideia de que todo

empregador é um tubarão explorador e todo em

pregado {um pobrezinho indefeso. Não na minha

empresa. Na minha empresa a lei sou eu, mando
e decido com os acordos do meu interesse. Ou a

ordem ou a falência. Tem que ser assim. .

E com relação aos canalhas do enriquecimento
ilícito com o dinheiro público, do povo trabalha

dor, o ferro tem que estar em brasa.Nada lhes pode
salvar a pele, nada. Ah, mas esquecia, um deles já
foi condenado a quase 40 anos. "Condenado", eu
disse, e anda por aí, lépido e faceiro. Ele foi punido
pela Justiça brasileira, explica-se. Tolerância zero

Tributos
Um conhecido meu diz que está disposto a ficar

rico, que está chateado de ser pobre. Disse-me que
vai memorizar meia dúzia de "falsas verdades reli-

- giosas", alugar um galpão e treinar a língua para 0-

teatro. E diz que o resto será moleza, que vai passar
a conversa nos ignorantes e que, mais que tudo, vai
se livrar definitivamente de ter que acertar as con

tas com o imposto de renda, que toda a sua renda
lhe será isenta de tributação. Será que ele tem ra

zão?Acho que bebeu, ou será que não ...?

Falta dizer
Não ouvi até agora nenhuma voz amiga queme

desse uma explicação "divina", metafísica, para o

que aconteceu com os jovens de Santa Maria. Si
lêncio absoluto. Por que será? Eles têm tantas res

postas para os conflitos e sofrimentos humanos, é
curioso que não tenham tentado explicar de modo
"divino" o que aconteceu no inferno da boate Kiss.
Muito curioso o silêncio dos costumeiramente

oportunistas da pregação na televisão ...

I
_ r

t
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Fale eonoseo
-
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CâlDara de Vereadores

Primeira sessão define comissões
Membros foram
eleitos ontem. Já
presidentes e vices
serão conhecidos
amanhã à noite

JARAGUÁ DO SUL
.... " .

Verônica Lemus

Com a pauta do dia exclusi
vamente dedicada à eleição

dos membros das quatro comis
sões permanentes daCâmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, a
primeira sessão legislativa ordi
nária do município na noite de
ontem serviu ainda para agra
decimentos dos vereadores, pri
meiras indicações ao Executivo,
reivindicações durante a Palavra
Livre e primeiros deferimentos

para solicitações.
Para a eleição dos três mem

bros de cada comissão, cada ve
reador conferiu seuvoto publica
mente. Todos os eleitos - oito no

total - receberam 11 votos cada.

Segundo a parlamentar Natália
Petry (PMDB), cada vereador
foi indicando as comissões das

quais gostaria de fazer parte, res-

LÚCIOSASSI

PRESENÇA Janssen (E) e Negherbon acompanharam início dos trabalhos

peitando-se, no fim, a propor
cionalidade entre os partidos.
''Todos os partidos"devem estar

representados e commembros
de legendas da base governista
e oposição", disse.

Depois de formadas, cada
comissão deve se reunir para

<'

eleger o presidente e vice,
e também definir os dias e

horários em que se reunirão

periodicamente. Ainda de
acordo com Natália, o resul
tado da eleição deve ser GO

municado amanhã à noite, no
decorrer da segunda sessão

Aproximação

legislativa. As composições
das comissões ficam manti
das pelo período de dois anos.
Cada comissão é responsável
pela análise e aperfeiçoamen
to de projetos;' cabendo a elas
dar os pareceres sobre as ma

térias em tramitação.

Prefeito se coloca à disposição do Legislativo
À frente do Executivo muni

cipal de Jaraguá do Sul, o prefei
to Dieter Janssen (PP) e o vice,
Jaime Negherbon (PMDB), es

tiveram presentes na primeira
sessão legislativa ordinária. Em
seu discurso, o prefeito desta
cou sua presença e também a

de Jaime na Casa como uma

forma de deixar clara a inten

ção de estar sempre à disposi-
.

ção dos parlamentares para o

que for necessário.
"Estamos aqui para quando

precisar que sejamos chama
dos, para dar explicações e mais

informações sobre projetos de
nossa autoria, para que os vere

adores possam votar com mais

conhecimento", disse Dieter.
Jaime também se colocou à dis

posição dos parlamentares. "O
vereador é o verdadeiro fiscal,
por isso o Executivo tem que ser

parceiro da Câmara", discursou.
Dirigindo-se ao presidente

da Câmara, José Ozório de Ávi
la, o Zé da Farmácia, Jaime fez

ainda um apelo para a questão
dos loteamentos irregulares do

município, pedindo aos parla
mentares que sejam favoráveis
à regularização. "Com lotea
mentos regularizados, com o

retorno do IPTU, é possível fa
zer mais creches, mais postos
de saúde, mais escolas", decla
rou o vice-prefeito.

Em seguida, com a abertura
da Ordem do Dia, o vereador
Jair Pedri (PSPB) pediu ao pre
sidente da Casa que deferisse a

solicitação da presença na Câ
mara do comandante da Polí- .

cia Militar de Iaraguá do Sul, o
tenente coronel José Luiz Gon
çalves da Silveira. O pedido é

para que o comandante possa
dar informações sobre o efeti

vo, de quemaneira o município
pode ajudar a PM e também

para falar sobre o caso do ôni
bus incendiado no último final
de semana, que se suspeita tra
tar da mesma onda de atenta

dos que tem atingido � Estado.

Comissão de _

Legislação,
Justiça e

Redação Final:
• João Fiamoncini (PT)
• Arlindo Rincos (PP)
• Iocimar de Lima (PSDC)

Comissão de

Finanças e

Orçamento:
• Arlindo Rincos (PP)
• Natália Petry (PMDB)
• Amarildo Sarti (PV)

Comissão
de Educação,
Cultura, Êsporte,
Assistência
Social e Saúde

• Natália Petry (PMDB)
• Eugênio Juraszek (PP)
• Ieferson de Oliveira (PSD)

Comissão de

Transportes,
Obras, Agricultura,
Indústria, Comércio,
MeioAmbiente e

Serviços Públicos
• Eugênio Juraszek (PP)
• João Fiamoncini (PT)
• AdemarWinter (PSDB)

.
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-
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ARÁDJQQUE
BATE AUDRGIA.

-
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Dança das
cadeiras
Com-as férias de LioTirorií
(PSOB),ValérioVerbinem
(PSO) assumiu o comando
da SecretariaRegional até
março. Resta saber como
ficará a situação até lá,
pois a expectativa é de que
o governadorRaimundo
Colombo anuncie as

mudanças rias SOR's logo após
o Carnaval. Os cotados para
vaga de diretor-geral são Lorival
Demathê eValmorPianezzet

Com o cargo
Jair Pedri estreou ontem na

primeira sessão ordinária do
ano, como líder da bancada
do PSOB. Antes, já tinha
ocupado a vaga de suplente
de NatáliaPetry (PMDB). O
tucano alcançouum recorde
ao fazer 4.187 votos à Câmara.

Agora, a confiança depositada
nas urnas se transforma
em COb1;aI1çaRor uma boa
atuação parlamentar.

Pacto por SC
GOvernador Raimundo
Colombo (PSD) participou
da abertura dos trabalhos na
Assembleia Legislativaontem..

Reforçouo discurso de que
dedicouo primeiro atio
para conhecer o governo e o

segundo para buscar recursos.
Ele prometeu que agora chegou
a vez dos investimentos. Para
2013 e 2014 a projeção é de

que o Estado aplique
R$ 7,5 bilhões em obras.

Missão difícil
O PSOBescolheu Jair
Pedricoino líderdébancadaA

pergunta que se faz é:Alguém
será capaz de comandar o já
experiente e um tanto quanto
'teimoso'AdernarWmter?
Difícil. Nas eleições do ano
passado, os candidatos do
partido assinaram um.

termo de compromisso
. com as bandeiras e

determinações tucanas,
.
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Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

As mudanças necessárias
/\ o bater forte durante a campanha elei
Iltoral afirmando que a cidade precisava
demudanças, a coligação NovaJaraguá ge
rou grandes expectativas. Ao mesmo tem
po sempre surgem as interrogações - mu

dar como? É possível fazer diferente com

tantaburocracíai-Com pouco mais de um
mês no governo, Dieter Ianssen (PP) e Jai
me Negherbon (PMDB) dão provas de que
estão dispostos a conjugar o verbo mudar.
E este sentimento é estendido também à

equipe que foi formada. Ontem, durante
_

coletiva de imprensa, o presidente do Ip
plan, Benyarnin Fard, deu detalhes sobre

- a implantação dos corredores exclusivos

para o transporte coletivo, que neste pri
meiro momento funcionarão nas ruas

Henrique Piazera, Marechal Deodoro da
Fonseca, Ângelo Schiochet, Francisco Fis

cher, João Zapella e Reinoldo Rau, com
início previsto aindapara fevereiro. O tema

vinha sendo debatido há anos, sem ne

nhum avanço prático.
O trânsito tem motivado críticas da

população de Iaraguá do Sul principal
mente na 'última década, quando a fro
ta cresceu 100%. Nos próximos meses, o

município chegará à marca dos 100 mil
veículos circulando, o que em boa parte
explica o caos crescente. E não haverá
dinheiro suficiente e nem espaço neces

sário para construção de pontes e aber
tura de vias capaz de dar conta de tantos
motores roncando. Ao abordar de forma
diferente a questão, priorizando não só
no discurso, mas na prática, o transporte
coletivo, a administração municipal faz
acender uma luz no fim do túnel. Omun
do mudou e a sociedade precisa acom

panhar. Segundo o diretor de Trânsito
da Prefeitura, Rogério Kurnlehn, o setor

estava abandonado. Tanto que, ao assu

mir, o novo diretor se deparou com 600

protocolos de reclamação parados na

sua mesa. Hoje, o número caiu para 80.
Ao olhar o problema sob a ótica da

violência fica ainda mais clara a neces

sidade de investimentos e melhorias
no setor. De janeiro a dezembro do ano
passado, 31 pessoas perderam a vida no

trânsito de Jaraguá, contra 16 mortos

por homicídio, o que faz do assunto não
somente uma questão de qualidade de
vida, mas também de segurança pública.

DIVULGAÇÃO

Certificado em mãos
Vereadores de Schroeder foram os primeiros a receber o certificado
de participação no curso oferecido pelaAvevi, através da Escola do
Legislativo. O evento aconteceu no fim do ano passado e serviu para
preparar melhor os parlamentares para o exercício do mandato.

Nem as cinzas
EmMassaranduba, além de não decretar ponto facultativo na segunda e

terça-feira de Carnaval, o prefeito Mario Fernando Reinke (PSDB) ordenou
expediente normal, sem folga, também na Quarta-Feira de Cinzas.

Santo caseiro
Vice-prefeito deMassaranduba,
Armindo SesarTassi (PMDB),
diz.que uma dasmaiores

preocupações do Executivo -

deve ser em formar uma boa

equipe. Segundo ele, o trabalho
é para achar gente de casa, já
que a população não vê com
bons olhos a contratação de
profissionais 'de fora'.

Eleição
no Sinsep
Audiência hoje à tarde pode
definir os rumos da eleição para
diretoria do Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos de

Iaraguá do Sul e Região). De
um lado, representantes da
atual diretoria, que querem
autorização paramarcar
nova data do pleito; de outro,
o grupo que entrou com

pedido de liminar, alegando
que não foram respeitadas
as normas de divulgação
para inscrição de chapas
concorrentes no processo.

Negociação
. salarial
Em meio à indefinição do

processo eleitoral, a diretoria
do Sinsep dá início às

negociações de reajuste salarial
para a categoria. Assembleia
com os servidores da Prefeitura
de Jaraguá do Sul foi marcada

para esta quinta-feira. Em
2012, o índice de aumento
concedido foi de 8%.

Os trabalhistas
Ainda sem espaço na Prefeitura
e enfrentando as sequelas da
divisão no período eleitoral,
a situação do PDT deve
ser definida após a última
marchinha de Carnaval. O

presidente estadual da sigla,
Manoel Dias, deve fazer uma
parada por aqui na segunda
quinzena do mês.

Associativismo
Presidente daAvevi, Valmor
Pianezzer (PSD), participou
na noite de segunda-feira da
sessão da Câmara deVereadores
de Schroeder, iniciando roteiro
de visitas que deve fazer por
toda região. Pianezzer anunciou
que IlQ dia 20 deste mês, a
entidade promoverá um
curso sobre oratória e

imagem pessoal voltado aos

parlamentares.

r
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ESGOTO Operários iniciaram ontem a abertura das valas que irão receber a tubulação ligada à estação de tratamento dos dejetos

Rua João Januário Ayroso

Obras do Samae
mudam o itinerário

Trânsito está interditado no trecho entre as

vias João Planincheck e João Carlos Stein

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Começaram as obras de

ampliação da rede de tra

tamento de esgoto da rua João
Januário Ayroso, no bairro Ia
raguá Esquerdo. Desde ontem,
as retroescavadeiras operam na

via e o trânsito no trecho entre

as ruas João Planincheck e João
. Carlos 'Stein está liberado ape
nas para o fluxo dos moradores.
Os trabalhos são realizados dia
riamente das 8h�0 às 20h30 e a

previsão é de que as obras.nes
te primeiro trecho terminem
no próximo dia 20. Apesar da
sinalização no entroncamento
entre a rua João Carlos Stein e

a João Ianuário Ayroso indi
car que a via está interditada
pouco mais de 800 metros à

frente, alguns motoristas ain
da encontram dificuldades na

hora de saber para onde ir. Um
deles foi o vendedor Deivis

Ludwig, de 35 anos. Para ele,
a placa está localizada em um

ponto onde não dá condições
de retorno ao motorista que'
insistir ir em frente.

, Segundo a Polícia Militar,
duas duplas de policiais em

motocicletas foram deslocadas
ao local e, de acordo com a ofi
cial responsável, tenente Naima
Amarante, uma dupla estaria

responsável por orientar os mo
toristas no cruzamento com a

I \ I j I I

rua João Planincheck e outra no
semáforo junto à rua João Car
los Stein. Entretanto, algumas
ocorrências envolvendo tráfico
de drogas, agressões contramu
lher e acidentes de automóveis
fizeram com que os agentes pre
cisassem ser deslocados.

Ao contrário do que ocorreu
na averiida Marechal Deodoro
da Fonseca, a via foi totalmen
te interditada 'para aumentar a

segurança dos operários, já que
será necessária a escavação de
buracos com mais de três me
tros de profundidade.

O pacote de ampliação da
rede de tratamento de esgoto
de Iaraguá do Sul foi financia
do por contrato com a Caixa
Econômica Federal no valor de
R$ 21 milhões, mais contrapar
tida de 2,4 milhões. O prazo fi
nal para conclusão das obras é
abril deste ano.

Desvios e alterações
no transporte público

As linhas do transporte pú
blico que fazem o itinerário

pelos bairros Iaraguá Esquerdo
e Três Rios vão operar com des
vio pela rua Walter Marquardt
durante o prazo de interdição
da' rua João Januário Ayroso..
Enquanto é realizada a primei
ra parte da obra" os moradores
que residem no trecho inter
ditado podem utilizar a ponte
pênsil que faz ligação da via
com a rua por onde estão sen

do desviados os ônibus.
Já os que moram no segun

do trecho ainda a ser interdi-
.

tado para as obras, próximo
ao Estádio João Marcatto, o

mais fácil, segundo o gerente
operacional daViação Canari
nho, Rubens Missfeldt, é optar
pelos pontos de embarque e

desembarque próximos ao Ar
roz Urbano. O gerente garante
que os horários e linhas serão
mantidos durante o período,
com possibilidade de altera

ções em caso ,de atrasos devi
do ao trânsito.

O retorno do Centro aos

bairros São Luís, tifa Martins
e Iaraguá Esquerdo deverá ser

realizado pela ruaWalter Mar

quadrt e pela ponte João Pran
zner (conhecida como ponte
da Argí), ou ainda pela rua

Goiás (uma lateral da Arena

Iaraguá), que dá acesso priori
tário à Vila Lenzi, ou pela rua

João Francisco de Paula. '

Para seguir no sentido bair
ro centro, àqueles que saem do
TifaMartins têm como opção as

ruas José Narlolch, José Manfri
ni e a Ponte do Franzner - esta

última caso o destino seja aVila
Nova e a Ilha da Figueira; aos
que residem nos bairros São
Luís e Iaraguá Esquerdo, a op
ção para seguir rumo àVila Len

zi, ao Nova Brasília e ao Centro é
a rua João Carlos Stein.

Amudança do

fluxo de veículos
na região do bairro

Jaraguá Esquerdo
deverá se estender

até o dia 20.
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Cinco blocos
carnavalescos se

preparam para o

desfile de rua que
acontece no sábado

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

s blocos carnava

lescos de Jaraguá
do Sul já estão se

aquecendo para a

festa que acontece

na sexta-feira, dia

8, e no sábado, dia 9. Cerca de 600
foliões' já confirmaram a presença
nos cinco blocos que vão colorir a
ruaWalter Marquardt. Nos dois dias
de programação acontecem baí

les, 'um shaw, a es�olha da Rainha
e do Rei Momo e o desfile de rua.

Aprimeira atração neste ano seráo
"Baile do Pó de Arroz", inspirado nos

carnayais das décadas de 30, 40 e 50.
A festa começa às 15h, no pavilhão
aberto do ParqueMunicipal de.Even
to. Às 21h, os blocos apresentam os

.

sambas-enredo e, em seguida, have
rá a escolha da rainha e do reimomo.

No sábado, os foliões invadem a

principal rua do bairroVila Nova. A

concentração será às 19h, em fren
te à galeria Vasel.·Os "Unidos do

Manequinha", serão os primeiros a

desfilar, seguidos pelo "Despertar
do Amanhã", "Verde e Rosa", "Em
Cima da Hora" e, por último, o "Im
pério da Fênix". Ainda há vagas em
todos os blocos.

O bloco mais novo do Cama-

Carnaval

Vagas abertas
para foliões

val, "Unidos do Manequinha", fará
um desfile em homenagem à vida
de Manoel Rosa, o Manequinha, A
expectativa é unir 150 pessoas nas

alas que abrem o desfile.
"Acho o desfile tão bonito, tão

aiegre. -O trabalho é importante,
mas, uma vez na vida, temos que
mostrar um pouco de alegria.
E isso depende dos foliões, se

eles não vierem desfilar, não tem

bloco de Carnaval;', comentou a

presidente do "Verde e Rosa", Ia
nete Marcos Rosa. Cerca de 150

pessoas já confirmaram presença
nas seis alas do grupo, cujo tema

do desfile é "Mundo encantado,
como é bom ser criança".

No bloco "Em Cima da Hora"
restam poucas vagas. Cerca de 150
foliões fantasiados compõe as sete

alas, fora a equipe de apoio, fotógra
fo e a ala da harmonia. De acordo
com a presidente do bloco, Iracema
Pinheiro, o tema será "O equilíbrio
da vida é entre o bem e o mal".

Segundo o presidente do "Des

pertar do Amanhã", José Luís Pe

reira, as peças das fantasias estão

expostas emvárias lojas da cidade,
para atrair os foliões. Com a ade
são dos grupos "Sem Preconcei-

to" e "Samba no Pé", o número de

participantes já chega a 180. Nes
te ano, o tema do bloco é "Mata
Atlântica e suas belezas". "Tudo
o que ouvirem na música estará
também nas fantasias. Queremos
mostrar o que fizemos com amata

e no que podemos melhorar. Tem
os animais em extinção, passari
nhos, mata ciliar e a poluição do
Rio Itapocu", explicou Pereira.

, "Do mundo das cores, às cores

do mundo" é o tema do desfile do

"Império da Fênix". De acordo com

o vice-presidente do bloco, Tiago
MartinsVieira, há cerca de cem ins

critos, mas ainda restam vagas .. A

equipe do Império se encontra to

dos os dias, apartir das 16h, na qua
dra do Ginásio ArthurMüller.

Após o desfile de rua, os blocos

chegarão ao Parque Municipal de
Eventos para o show com a Banda
Mundaréu, de Curitiba. O tradi
cional Baile de Carnaval começa
às 24h, com a Banda Torre de Ba
bel. O ingresso do baile custa R$ 5.

A apuração do desfile aconte

cerá no domingo, dia 10, às 16h,
na Praça Ângelo Piazera. Os três

primeiros lugares receberão pre
miação em dinheiro.

VERDE E ROSA

EM CIMADAHORA
.
Iracema Pinheiro- 9603-293

DESPERTAR DO AMANHÃ

IMPÉRIO D A FÊNIX
Tiago MartinsVieira - 8478-4454
Quadra do GinásioArthurMüller, a partir das 16h ..

UNIDOS DOMANEQUINHA
WanderleyRosa - 9926-0386

Prográmação do Carnaval2013
.

Locais: RuaWalterMarquardt e no pavilhão aberto do
ParqueMunicipal de Eventos

LÚCIO SASSI ,
Local: ParqueMunicipal de Eventos
8/2 - SEXTA-FEIRA

COLORIDO
Dona

Janele,
·daVerde

e Rosa,
Irabalha

na

c'onfecção
das

alegorias
para0

desfile de
sábado

• 15h - "Baile do PÓ de Arroz", para amelhor idade, com
ambientação dos carnavais das décadas de 30, 40 e 50;
• 21h - Apresentação dos sambas-enredo de cada um
dos blocos e escolha da Rainha e do ReiMomo.

9/2- sÁBADO
• 19h - Concentração e desfile de Carnaval com os

cinco blocos carnavalescos da cidade - "Unidos do

Manequinha", "Despertar do Amanhã", "Verde e Rosa",
"Em Cima da Hora" e "Império da Fênix", com saída da
GaleriaVasel até o ParqueMunicipal de Eventos;
• 23h - Shaw com a bandaMundaréu, de Curitiba (PR);
• 24h - Baile de Carnaval com a Banda Torre de Babel.
Showe baile terão custo de R$ 5.

10/2 - DOMINGO

r
i 1 AplN(i1·��ldêt't:.Íle$fi1e, às·161j1llth� PrHçal Âlm�gél Píazera, t'i �lI�.R � ,�!-'JIl-ti�1r wp,. l.UJ�'QII .t�,�
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Joinville

HOJE

Canoinhas
-

T'" Jaraguá do Sul
T ...

Mafra 21°28° e Região
14° 25° T ...

Jaraguá do Sul �15° 25°
�T'"

:!Jfo'
�

17° 26°

Blumenau .. 44
Rio do Sul T ... 20°C.
T ... 22° 27°
16° 24° 27°C

Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

São Miguel
dQ;Oeste
T ...
17° 29°

Condições de
chuva com
trovoadas
Do Oeste aoPlanalto

1

Sul, sol com aumento

de nuvens e pancadas
de chuva com trovoadas
entre a tarde e noite,
típicas de verão. Nas
outras regiões, segue
a previsão de chuva
isolada no início e fim do
dia, devido à circulação
marítima. Temperatura
elevada.

Joaçaba
T ..
17° 27°

..
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

J

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos pa hOJe em J.:xaguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
·6h Sul-Sudeste 4km/h 97

·9h Sul-Sudeste 4km/h 97
• 12h Sudeste 6km/h 88
• 15h Leste-Sudeste 10km/h 73

5mm

80%• 18h Leste 13km/h 67
de possibilidade

• 21 h Leste-Sudeste 9km/h 75 de chuva.

Óculos de sol

/

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 33°C

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 30°C

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 29°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh08: 1,5m • 2h13: 1m
• 13h21: 1,5m • 11 h28: O,8m

MINGUANTE 3/2 • Baixamar • Baixamar
• 9h02: O,3m • 6h56: O,3m

Tábua
• 19h43: O,lm • 18h23: O,lm

NOVA 10/2 das marés Ilaiai Imbltuba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 17/2
• 1h10: O,9m ·lh11:0,7m
• 12h29: O,8m • 12h23: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• 7h10: O,3m • 6h54: O,2m
• 18h17: O,lm • 17h53: Om

HORIZONTAIS
1. O cineasta francês Roger (1928-2000), de "Barba

relia" / O reino de Netuno
2. (Loc.) Quantia que alguém conseguiu economizar

durante a vida de trabalho
3. Formam a corola das flores
4. EstágioJnicial do desenvolvimento de um organis-

mo 4
5. Um pedaço de ... sashimi / Filmar
6. Barro, Iodo / Fogueira onde se queimavam cada- 5

veres

7. O oposto de reserva

8. Casa principal em uma propriedade rural/Mau hu
mor, enfado

9. Diz-se da gordura vegetal hidrogenada, muito uti
lizada nos alimentos industrializados / O letrista e

compositor lobo, da geração bossa nova -

10. Fazer funcionar experimentalmente
11. Amolador
12. Deslizar lateralmente (o carro)
13. Cada um dos agrupamentos internos de um parti- 11

do político / Esmigalhar.

VERTICAIS
1. Desenvolto / Um automõvel utilitário da Fiat 13
2. Sigla do estado de Mazagão e Macapá/ Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural/Substância
elaborada pelo fígado

3. Abatida, debilitada / Raiva
4. Como acima I Ponderar, tomar em consideração
5. Fazer entrar / Acalmar com calmantes para inter-

venção cirúrgica
6. Peça de borracha ou plástico que envolve a extre

midade do guidão de bicicletas, motocicletas etc. /
(Pop.) Coisa fácil de ser feita, vencida ou resolvida

7. Fluido açucarado, viscoso, de cor marrom-amare

lada" produziqo pelas abelhas I Que une dois extre
mos opostos

8. Preceptora de crianças nobres / Planta cultivada por
superstição, uma vez que se acredita possuir po
deres ocultos, capazes de trazer felicidadea quem
a cultiva I As iniciais do humorista Aragão, dos
Trapalhões

9. Aquilo que se risca, por erro, num texto, documento
etc. / O Au dos químicos.

alavra Cruza as

Mãe loira
Ummenino chega em casa chorando depois de sair da escola.
- O que é que você tem? Pergunta a sua bonita e loira mãe ...

- Tirei zero em geografia.
- Por quê?
- Não soube localizar onde é Bolívia.

- Você não sabe?
- Não, não achei onde fica.
Que tolo, passe-me aí o mapa do Brasil. E a mãe procura, procura ...

- Oh! Meu Deus, este mapa não é pormenorizado
o suficiente, passe-me o mapa de São Paulo.
E a mãe procura, procura; ..
- Nada neste mapa, passe-me o mapa de São Bernardo do Campo. E a mãe

procl,lra, proeura ...

- Ora essas! Como isso?A Bolívia não pode estarmuito longe. A empregada
doméstica é boliviana e vem trabalhar todos os dias de bicicleta!

Preencha um

quadrado 9x9 com

númérosde 1 a 9
sem repetir
números em

cada linha e cada
coluna. Também

não se pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

Solução

2 3 95 6 7 84

2

•
•
•

• •
•
•

• •
•
•

• •
•
••

•

3

6

7

8

9

10

12

-oJno '.Jns.�
-6 'V� 'BpruJ'lf '.1'11 -8 '1IUIatJJB!a 'Ia� -L 'BdoS 'BldouB� -9 ,opaS 'Jalaw -9 'JOI
-uaw 'wapl -v 'IUI 'ep!w�daa -€ 'Ia; 'Jajl!W3 (Iv -o 'epl!JIS '116'11 -

� :SIVOI1�3/\
'Jl!Jll� ';'1'11 '€� Jedoma

'U 'JOPBYV -H ]OISal -O� 'np3 'sUl!Jl'6 'onwv 'apas '8 Jtllrljl.l'L '1U1d 'BW!rj '9
Jepo� '!WI'S 'UaWJ'9 'v 'sBleWd '€ 'elaW-aP'\ld 'o J.W 'wIpe/\ -� :SIVlNOZI�OH

OYlnlOS

52 PÁGINAS ee OIVERSÃtn: CUlJURA

PASSAlFMPOS DIFERENCIADOS

POR APENAS R$ 5t20

--�-- - �--
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Universo TPM
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Q u·niverso
fem.inino
esta aqui!
AGesse o blog:

Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, a pérolado seu

filho para o email universotpm@
ocorreíodopovo.com.br.
'/1 Leia sempre via o Rodrigo colocar
os óculos escuros e fazia aquela
festa, além, é claro, de fazer várias
tentativas frustradas. Uma hora os

óculos estavam virados, na outra,
caiam de suas miúdas orelhinhas, e
quase sempre paravam atravessados
na bochecha ou no pescoço. Mas,
perseverantes que somos, eu e

Rodrigo, deixamos que fizesse todas
as tentativas que quisesse, sempre
com o celular em punho. Afinal, vai que dá, né? E deu! Foi uma

festa e o registro do momento tá aqui. Minha princesa de óculos
de sol." (História da mamãeAnne Fonseca).

,J\ Tá
L -. ind
Macacão curtinho tá em
alta no verão. A cantora

Ashley Simpson acertou na
escolha do modelinho de

poás (que também não sai de
moda), leve, saltinho e com

decote frente única. Ficou
"menininha", nada vulgar e
bem despojadinho, embora o

salto alto tenha emprestado
um arzinho mais elegante ao

look. Mesmo com poucos
acessórios a produção ficou
fofa e estilosa. Tá linda!

Tá
tenso

A cantora e atriz americana
Amber Rose também apostou
com tudo no jumpsuite e

eu adorei o modelito. Sério!
O que ficou meio tenso, na
minha humilde opinião, é que
a bainha do macacão ficou
muito agarrada nas pernas

'

da moça, talvez pelo estilo

"punho" e pelas coxas grossas.
A cor ficou linda e a produção
com jeitinho pin-up também
estava perfeita. Mas aquele
agarradinho ali... Ficou tenso.

Desejo da
semana
Meu desejo da semana já
vem de longa data. São as

bolsas damarca Iump From
Paper, criadas pelas estilistas
chinesas Chay.Su e Rika

_

Lin. Elas parecem saídas de
cartoons e encantam pelas
cores e-formatos. Amarca não

faz entregas aqui no Brasil,
mas algumas lojas online já
revendem os modelos, só
que em preço absurdamente
maior. Enfim, você podem
conferirmais dessas
belezinhas no site da grife:
jumpfrompaper.com/shop. É
ou não é linda de querer já?

QUARTA-FEIRA, 6 DE FEVEREJ.RO DE 2013 191 VARIEDADES

'�
Sorria sem
motiVOS.

Coisas da vida
Chegou a época

de formaturas
e haja vestidos
lindos, maquiagens
profissionais, penteados
arrasadores e disposição
pra tanta coisa. A

. coisa só muda quando
a formanda é você,
que vive empolgada,
contando os dias,
ensaiando na cabeça se vai dar uma de louca quando pegar
o canudo ou se vai ser chique e classuda, só agradecendo com
jeitinho (não, né?). De qualquermodo, dá pra ficar horas
perdida em pensamento sobre a grande data: quem vai estar

lá, como segurar a emoção, o momento em que chamarão seu

nome, as homenagens e coisa e tal. No fim, quando digo que
dá pra se perder em pensamentos, dá mesmo. Tanto que você
acaba esquecendo coisas básicas, como marcar amanicure.

--

Dicas de ouro
Aí você tem aquele montão de chaves: da porta, do portão de
casa, do portão do trabalho, da porta da sua sala de trabalho, do
cadeado da bike e sei lá eu quantas mais ... Fica difícil saber qual é
qual, certo? A dica de ouro é simples, barata e superprática: Pinte
cada uma das suas chaves com cores diferentes. Dá pra fazer.
com esmalte mesmo. Você nuncamais vai se perder e vai deixar o
molho de chaves bem colorido. Bacana, né?

Coisas da internet (via Facebook)

-I

fiO;,., '" ..
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BOID dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 6 de

fevereiro. Já estamos no meio
da semana e o clima é total de
Carnaval. Já tem folião com a

fantasia pronta para desfilar
os cinco dias. Uns vão curtir Ia
raguá do Sul e muitos, o litoral
catarinense. O lugar não im

porta, o que vale é o alto astral,
energia positiva emuitafé, pois
a fé é o segredo de tudo. Acredi
te! Tudo será oh... Bom demais!
Vamos para a coluna que será
lida por aproximadamente 30
mil pessoas hoje.

Quem esqueceu ainda está
em tempo de se desculpar: o
cabeleireiro Tião Stahelin, um
dos,mais festejados coiffeur da
cidade, foi o aniversariante mais
cumprimentado ontem. A festa
foi regada a jantar íntimo para
poucos e bons no belo apê da
amiga Nina Camello. Liguem!
Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Tim tim pra você.

Niver do
Ricardo
Não ousem esquecê-lo: o
advogado Luiz Ricardo Mayer,
um dos sócios daMMDB
Associados, é o aniversariante
mais festejado da cidade hoje.
Parabéns! O meu desejo é que
você e sua linda família sejam
plenamente felizes.

l1bOPl.1tOPi'Obenz.I i
..h' 11 n, �'

"
IS09001

Moa Gonçalves

CLEITON METZGER

Fiamoncini em noite
de jantar especial
comemorando os 10

anos da Cedeha

Curso para DJ
A competente profissional,
Patricia Lems, a DI Paty Lems,
avisa que as inscrições para o

curso de DJ encerram nessa

semana. Mais informações no
8422-4908. De nada!

CNN
Na próxima quinta-feira, este
colunista fará um tour dentro
da poderosa emissora de TV;
CNN, emAtlanta, USA. O nosso

guia será o cacique americano
Teco Janssen.

Paula Lima nos corredores
das baladas da moda

-- \'

www.ocponline.com.br
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guardava o dinheiro da aposta.
Não restou quirela para contar
história. Triste ironia.

Gastronomia
e Cultura
o competente empresário de

gastronomia, leia-se Nivaldo
Freitas, daDomini Pizza, está
um caldeirão fervendo de tão
contente com a ideia de lançar,
ainda este ano, um evento

misturando gastronomia e

cultura. Tudo anda a passos
largos.Volto ao assunto.

A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ ESPERAVA

Férias
o meu amigo Julio César Oliveira,
o "caps" do Hotel Kayrós, sai de
férias amanhã e retoma dia 20.Vai
curtir a família e alguns passeios
culturais. Anotado!

Buxixo
Enquanto isso, na Sala da

Justiça, um apostador vai ficar
sem receber o dindim ganho na
aposta das últimas eleições. Pelo
menos por enquanto. Dizem
que ladrões raparam toda a

grana da casa daquele que

.i)!lêNl.•:MM'iN._ ;'I@-.
Administração

'

1-
Com linha de formação em Comércio Exterior Noturno

- Com linha de formação em Finanças Noturno
- Com linha de formação em Marketing Noturno
- Com linha de formação em Recursos Humanos Noturno

Arquitetura e Urbanismo Noturno
Ciências Contábeis Noturno

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda Noturno

Design com Habilitação em Moda Noturno
Direito Noturno

Engenharia Civil Noturno

Engenharia de Produção Noturno

Engenharia Química Noturno

Psicologia Noturno

BALADA

OtopDJ
Thiago

Mansurea

jornalista
da Revista

Nossa,
Priscilla

Milnitz,
sábado, na
TheWay

Te contei
• Logo, logo vem regabofe
na parada!Nem me

perguntem o porquê!

DEZ ANOS Tahiz Lopes,
Jessica Caglioni, Maria
Elisabeth Mattedi,
Ivone Karsten, Carolina

Tião Teeilla e Andreia

,Nas rodas
- Juliana Salvador, do
marketing do Hotel

Kayrós, anda exibindo
medidas novas e uma

beleza estonteante.

- Luiz Sérgio Assis Pereira
Ir, o novo presidente
daAssociação das
Imobiliárias de Jaraguá,
estampa a capa da
Revista Nossa, que no
final de semana estará
nas bancas. Vale conferir.

- Hoje, o casal do bem,
Gilberto "Beto" Picoli e
sua Mira, bate as taças e

faz tim timo Eles trocam
idade nova e fortificam a

felicidade e o amor.

Bom demais.

(47) 3055-0878
Rua Procópio Gomes de Oliveira. 400

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Timtim
Quase todos os convites já
aterrissaram nos code dress
mais importantes de nossa

terrinha e a festa de 10 anos
do Hotel San Sebastian, dia 15
de fevereiro, promete muito.
A noite será celebrada com
luzes, champanhe e afins.

Presença do prefeito Dieter
Janssen, e de seu vice, Jaime
Negherbon. Anotem.

oa
moagoncalves@netuno.com.br

NIGHT O professor
e coreógTafo Claudio
Aragão, da Academia
Impacto, ladeado pelos
amigos sertanejos Alex
&Willian, sexta-feira,
na Moving Up, em
Massaranduba

"
Na vida, nada é certo,
a não ser a morte e'

os impostos.

Benjamin Franklin

• Já que a língua está
pretinha, um novo casal
não deve pularjunto no

mesmo bloco de Carnaval!

I

I• Dr. RafaelAntelo é só
sorrisos. Descobriu que
será pai de gêmeos.

• A Carmela está um
luxo e com promoções
imperdíveis!

• Sem altar e cerimônia,
mais um casal gay, em
breve, oficializa a união.
Bom também.

• Hoje tem Madalena,
galera, não se

esqueçam,ok!

• Depois de aderir ao surf
e windsurf, Beta Fiscal
resolveu radicalizar o uisul
Com as famosas tesouras
de Tiõo Cabeleireiro,
desfila com um corte de
cabelo a lá Teca Padaratz.

• Com essa,fui!

Vagas por tempo limitado* .

CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA TURNO

APROVEI111;
ESTUO'ESEM
SE PREOCUPAR

FIES COM MENSALIDADES.
:srU:::::'::o:= COM o FIES., DÁ!

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

..

Redes de Computadores

GRUPO

U

Noturno

Noturno

FINANCIE ATÉ 100% DO
.

CURSO COM FIES. PAGUE
APENAS'R$ 50* A CADA 3
MESES EM PARCELAS
FIXAS.
'DURANT� o CURSO

grupouniasselvi.com.br
·0800 283 1010
4733739800
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Élyandria Silva,
escritora

Qsacolejar nauseante não cessa, embala
a todos estrada afora: os quietos, os

falantes, os tristes, os alegres e os enjoados,
como eu. Entre chegadas e partidas, subidas
e descidas, as histórias secretas que as

bagagens ocultam, as frustrações e alegrias
que as etiquetas rotulam. Seguimos alheios,
dispersos em nós mesmos, observando a

paisagem que muda a cadameia dúzia de

segundos. Num banco, lá atrás, umamulher
atende o celular que toca insistentemente,
deveria estar na bolsa, escondido em
algum compartimento de difícil acesso.
Mulheres gostam de bolsas com repartições
que, de tantas, se tornam secretas para
elas mesmas. A voz feminina informa que
chegará no horário, conta trivialidades,
ri, pergunta sobre outras pessoas, se cala
enquanto ouve, depois se despede. O
silêncio coadjuvante do barulho do motor
volta. As ultrapassagens que o motorista
faz me parecem erradas, é muita
responsabilidade transportar pessoas
que dormem, comem, leem ou falam ao

" celularenquanto aguardam o momento

de chegar a seus destinos.
Encostado emmeu corpo, ''A viagem do

Crônica

Aviagem do elefante
elefante", de José Saramago, viaja junto.
A garota na poltrona,do lado oposto do
corredor pergunta à mãe quando terá a

parada "para comer". "Você acabou de
comer, menina." "Comi salgadinho, mãe,
salgadinho não sustenta." A mãe a olha

pensativa, jeito de quem ficou sem resposta
para tanta razão. Uma garota bonita e

esperta, que fazia palavras cruzadas em voz

alta, sem nenhuma dificuldade, enquanto

Seguimos alheios, dispersos
em nós mesmos, observando
a paisagem que muda a cada
meia dúzia de segundos.

amãe a observava, satisfeita. Sabia que
ganharamais do que teria desejado.
Saramago conta a história de Salomão, um
paquiderme, verdadeiro herói, que faz uma
viagem aventureira por Portugal, Espanha e

Itália, enfrentando todo tipo de intempéries
e perigos para ser entregue ao novo dono.

Novelas

LADO A LADO - GLOBO - 18R
Constância diz ao delegado que Isabel abandonou o filho e que

Berenice o recolheu. Célia procura Guerra e diz que nunca poderia'
amar outra pessoa, antes de amar a si mesma. Frederico e Neu
sinha dizem a Diva que já sabem que Luciano é seu filho. Luciano
se apresenta na delegacia para iniciar o trabalho. Zé Maria avisa a

Chico que Guerra quer fazer uma matéria sobre o que aconteceu
no campo de futebol. Isabel conta a Laura que Edg.r é sócio delas
na escola. Diva conta a Mário que Luciano é seu filho, mas nâo
revela toda a verdade. Gilda beija Chico. Albertinhoprocura Isabel
e afirma que quer registrar Elias. Fernando conhece sua mãe.

GUERRA DOS SEXOS-- GLOBO - 19R
Charlô pede que Roberta adiante a remessa para a loja. Ca

rolina faz a cabeça de Isadora contra Vânia. Dalete implica com

Frô por causa de Ronaldo. Roberta repreende Nando por ter ido
atrás de Felipe. Ulisses flagra Frô e Ronaldo no provador. Roberta
fica indignada com a chantagem dos diretores 'da Positano. Zenon

procura Charlô. Juliana percebe a tristeza da avó com o sumiço
de Otávio. Carolina pensa em ficar com o lugar de Isadora na loja.
Vânia enfrenta Isadora. Uma mulher misteriosa procura Charlô para
falar sobre Otávio. Nando vai à casa de Felipe.

SALVE JORGE - GLOBO· 21R
Helô descobre que o mandante de seu atentado foi Santiago.

Wanda recebe a notícia de que o ataque contra a delegada falhou
e tem uma ideia para resolver seu problema. Helô e Barros inter

rogam o capança de Santiago. Russo repreende Wanda por tentar
eliminar Helô.. Morena corta a luz da boate. Aída pega o telefone de
Wanda no celular de Nunes. Russo conta para Lívia sobre o aten
tado que Wanda tentou armar para Helô. Wanda atropela Santiago.
Stenio pede para reatar com Helô. Demir combina de visitar Adam
no trabalho. Russo descobre que houve uma sabotagem na boate.
Sheila procura Theo.

* o resumo dos ,capítulos é de I'esponsabilidade das emissoras.

,Clique animal

Ele pertencia a dom João III que, certa
noite, em conversa com amulher Catarina,
resolveu dá-lo de presente de casamento ao

arquiduque austríaco Maximiliano II e à sua
recém-esposa, filha do imperador Carlos V.
Chegamos, informa o motorista. Tropeço,
erro o primeiro degrau da escada, bato a

cabeça na porta e, na confusão com bolsas
e sacolas, finalmente desço do ônibus.
Um banho, depois de horas entre odores
não desejados, é bálsamo. Às 23hl0 tomo
consciência de que ''A viagem do elefante"
foi esquecido no ônibus. Um susto, um

desalento, uma sensação de perda, uma
saudade, não lembrava em que página
o marcador com ímã ficou, mas era na
parte em que o elefante havia chegado
ao seu destino, recebido com honrarias,
aplaudido pelo povo nas ruas. Desejei que
o livro tivesse a mesma sorte, que quem o

encontrasse gostasse de ler e entendesse
que eu queria saber o fim da história.
Ele passou a noite no banco do ônibus,
ninguém o pegou. No outro dia o motorista
o trouxe, o marcador também estava lá.

Viajou até Concórdia e voltou. Dizem que
elefante dá sorte!

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um �

companheiro de estimação nas páginas do Facebook �
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do,Sul�

Essas duas cadelinhas estão esperando
por um lar. Pintadinha é de porte

pequeno e tem aproximadamente 1 ano.

Dadinha, também de porte pequeno,
tem aproximadamente 2 anos.

Contato comMarilene através dos
�

telefones 3374-2789 ou 9989-3205

Aniversariantes

Ana K. Veigsding
Ana S. F. Ferraz
Ariovaldo Hansen

Augusto F. da Silva
Barbara Arndt
Camila Lajs Karsten

Carmem L.da C. Uno Eliane Bolomine Avelino Lucimara Hass Robe.rta D. Dias
Crislaine G, Jarschel Heinz Klitzki Lurdes Grade sandra michele borchardt

, Daniel Alberto Fritzke Heloisa M. Costa Mara C. Vargas Solange Okopnik
David de BOrba Isolde Kuhn Marcildo Stein Suélen Huller Fagundes
Dayvid W. Bruchnueller João H. André Maria C. Santos Vara Fernanda Puppkamer
Diogo Wagner John Viergutv Patricia Maske
Ederson dos Santos Jose R.da, Silva Rafael A. de Souza
Elcio Nicolodi Leonardo Ribeiro Raquielly R. de Jesus' l.: •. ! I, o I ,I.!. II
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Em Divino Cartola,
Denilson Monteiro resgata
a história desse mestre
do samba e ícone da
cultura nacional a partir
de entrevistas, imagens
históricas e uma série
de manuscritos de letras
emblemáticas e poemas
inéditos do compositor.
Com um enredo
emocíonarite, trata-se da

trajetória de um poeta
genuíno, marcada por
uma.luta permanente e

rara genialidade. Eisa
história de Angenor de
Oliveira: Mestre do samba,
figura exemplar, orgulho
'brasileiro, Divino Cartola.

Mulheres de Péricles
Este CD, idealizado peloDJ
Zé Pedro para gravadora]oia
Moderna, celebra a cultuada
obra do cantor, compositor
e músico carioca Péricles
Cavalcanti. Cantoras da
nova geração repaginam o

cancioneiro registrado desde
08 anos 70 emvozes como

ade Iulípa.Ruíz, Céu, Nina
Becket, MalluMagalhães, '

Karína.Buhr, Laura Lavieri,
Iara Rennó, Tiê, JulianaKebl,
JulianaPerdigão,Bárbara
Eugênia, Blubell,AvaRocha,
MariettaVital,Mairah
Rocha, Anelis e Serena

� ,AsSlliUPção: O resultado.
.

são 15 belas homenagens
para um:talentoso, mas
nem sempre reconhecido,
artesão damúsica popular
brasileira.
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 1/2 - 7/2
• ARCOPLEX 1
• Jack Reacher - O Último Tiro- Legendado • 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• ARCOPLEX 2
• De Pernas Pro Ar 2 . Nacional- 19h, 21 h
• Detona Ralph· Dublado- 15h, 17h
• ARCOPLEX 3
• O Último Desafio- Legendado· 19h10, 21 h20
• Uma Família em Apuros - Dublado ·14h40, 17h

Música Para Todos

O projeto Música ParaTodos realiza
seleção para novas vagas hoje, amanhã
e dia 8 de fevereiro, às 19 horas, no
Centro Cultural da Scar. O MPT é
uma iniciativa que dá oportunidade a

crianças, adolescentes e adultos de se

desenvolverem namúsica, com ensino
em classes instrumentais. Conforme
Roberto Koch, coordenador do projeto,
os interessados participam de uma

palestra em um dos dias e preenchem
um questionário que servirá como
primeira avaliação. Posteriormente, a Scar
fará contato com os selecionados para
entrevistas cornos professores. Em 2013,
o MPT oferece vagas em 19 modalidades:
acordeão, baixo, bateria, canto,
cavaquinho, clarinete, flauta doce, flauta
transversal, guitarra, harpa, musicalização,
percussão, piano, saxofone, teclado, viola,
violão, violino e violoncelo.Informações:
3275-2477.

Bamr

Os BombeirosVoluntários de Schroeder
realizam até dia 9 de fevereiro, das 8 às 12h
e das 13h30 às 20h, bazar commochilas,
perfumes, roupas, entre outros. Os itens
são fornecidos pela Receita Federal. O
objetivo é a compra de equipamentos
para o caminhão adquirido com lucro
do primeiro bazar. Local: próximo ao

RestauranteWeiss, em Schroeder.

Secretariado

AAssociação Empresarial de Iaraguá
.

do Sul promove de 26 a 28 de fevereiro
o treinamento 'Secretariado, recepção
e atendimento ao cliente', voltado à

qualificação de profissionais da área.A
atividade será ministradaporDesiree de
Souza Freccia, graduada em Psicologia
e em Comunicação Social pela Unisul,

. entre outras especializações, e ocorrerá
no Centro Empresarial das 18h30 às
22h30. Inscrições no setor de Capacitação
Empresarial, telefone 3275-7017.

Treinamento

De 25 a 27 de fevereiro, das 19h às 22h,
no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul, ocorre o Treinamento Intensivo
emVendas. O objetivo é oferecer aos

participantes técnicas, ferramentas e
estratégias de vendas, através de um
treinamento dinâmico, atual, e com
aplicação prática, se adequando a

realidade do profissional e da empresa
que busca suprir as exigências do mercado
cada diamais exigente e em constante

mudança. Instrutor: Marcelo D. Bergamo ,

com experiência demais de 20 anos como
empreendedor, consultor e executivo, nas
áreas de vendas, marketing e treinamento.
Para se inscrever ligue 3275-7024 ou envie
e-mail paracapacitacao@apevi.com.br.

Eneagrama
No dia 20 de fevereiro aAssociação
Empresarial de Iaraguá do Sul realiza
palestra Eneagrama - Liderança com
inteligência emocional, com o objetivo
de apresentar a técnica.A atividade será
ministrada porRicardo Castello Branco, às
19h, e a entrada é gratuita. Inscrições no
setor de Capacitação Empresarial, telefone
3275-7017. O eneagrama tem como

objetivo eliminar conflitos, reconhecer o
que limita o individuo, além de fortalecer
as relações entre osmembros das equipes,
ampliar o potencial de comunicação
e liderança. Na vida pessoal o curso
visa à integração entre as perspectiva
instintiva, a emocíofiàl eamental; a
descobrir por que se reprime um dos
centros da inteligência (teórico, emocional
e instintivo) e como' lidar com ele.

Q� J)lll't.Jt..tlAB. (J SEU�l\l':tQ AStllfl Junte as informações e
.

as envie para contato@beatrizsasse.com.br uma semana antes do ev���o.;,

Ivete Sangalo quer
engTavidar

Em entrevista, Ivete Sangalo falou so

bre os rumores de uma segunda gravidez.
"Adoraria, mas ainda estou me organizan
do para isso, praticando muito. Mas quis
deixar passar o Carnaval. Estava grávida de
ummês doMarcelo num Carnaval (2009) e
foi punk emocionalmente. Mas tenho uma
barriguinha, sou normal", brincou a canto

ra, mãe de Marcelo, de 3 anos, fruto da re

lação com o nutricionistaDaniel Cady, 26.

BBB13: Participante
vai desaparecer

Em mais. uma pegadinha, o diretor
do Big Brother Brasil, da Globo, vai pregar
umapeçanos confinados. Usando o nome
de 'sumiu, apareceu', ele provavelmente
vai fazer um dos integrantes simplesmen
te sumir de dentro da casa. Em seuTwitter,
o diretor contou a novidade, sem dar de
talhes do que vai rolar no BBB13: "Vem aí
o 'sumiu, apareceu", postou ele. A brinca
deira deve ocorrer após o Carnaval.

Gugu Liberato usou o Instagram paradar um

parecer sobre avelha dúvida se seu ex-patrão, Silvio
Santos, usa peruca. Para ilustrar, Gugu pegou uma antiga
foto do demo do SEI na capa de.uma revista e escreveu.

"Vamos esclarecer de urna vez?Após trabalhar 35 anos
junto com Silvio Santos, posso afirmar que ele NÃO é

careca. Essa capa de 1971 foi umamontagem,
Resultado: a revista vendeu 500 mil exemplares e

começou omito qu_e permanece até hoje."

Rodrigo Santoro
entra em faroeste
"Jane Got a Gun", faroeste estrelado por

Natalie Portman, está ganhando a ilustre

presença do brasileiro Rodrigo Santoro,
que está em cartaz por aqui com "O Últi
mo Desafio". Além deles, o elenco é cheio
de nomes conhecidos como Michael Fass
bender e Ioel Edgerton. Do personagem de
Santoro, até o momento, sabe-se apenas:o
nome: Fitchum (o que dá um certo alívio,
considerando o estereótipo latino).

ÁRIES
Sua intuição estará à flor da pele, por isso não descarte
os seus pressentimentos - tudo indica que eles estão
corretos. A Lua favorece os agitos sociais: aproveite!
Na área afetiva, fuja ao convencional e poderá agradar
mUffo mais. Cor. vinho.

TOURO
Os amigos podem exercer um papel importante na
realização de suas aspirações. Este é o momento ideal
de contar com a ajuda de terceiros em seus projetos
de vida À noite, você estará mais autoconfiante e

conquistará quem deseja Cor. lilás.

.lI GÊMEOS
Atividades que estejam ligadas à arte contam com

ótimas vibrações. A Lua indica que você estará com
uma consciência mais critica nesta noíte - aproveffe
para rever seus conceitos. No amor, mude seu

comportamento e será mais feliz. Cor. laranja.

6-;::; CÂNCER
""-->" Siga as suas convicções e não vai se arrepender. O

dia favorece as publicações e todas as atividades que
envolvam marketing e comunicação:O amor pode
deixar você nas nuvens: viva grandes emoções ao lado
daquela pessoa especial! Cor. amarelo.

LEÃo
No trabalho, tarefas que envolvam sigilo ou discrição
vão fluir com facilidade. O momento é ideal para fazer
acordos e movimenlar sua vida social. Nos assuntos do

-

coração, o convívio com quem ama vai melhorar a olhos
vistos. Cor. azul-claro.

YYk VIRGEM
I 1--" Você estará mais sensível aos problemas dos outros

e fará tudo o que puder para atender às expectativas
alheias. Trabalho com o pÚblico recebe poderosas
vibrações. Uma nova paixão pode dar o tempero que
andava faltando a sua vida amorosa. Cor. preto.

Adele procura
hipnose para show
No dia 24, Adele vai cantar "Skyfall" no

palco da cerimônia do Oscar, faixa que
concorre na categoria de Melhor Canção
Original como tema do filme "007 - Opera
ção Skyfall".Além de ser suaprimeira apre
sentação na premiação mais importante
do cinema, Adele já confessou que fica
nervosa no palco. Para tentar amenizar o
problema, a cantora procurou tratamento
com hipnose para combater a ansiedade.

.!l. UBRA
- Bom dia pra mostrar o seu lado mais criativo e

sensível. A Lua indica uma forte ligação com a familia,
favorecendo os seus vínculos mais sólidos. Na paixão,
o astral será muito estimulante para quem está

começando um novo relacionamento. Cor. creme.

m ESCORPIÃO
I I L. Hoje, você�erá como agradar as pessoas que estão

ao seu redor. E um bom dia para quem trabalha com

publicidade, marketing ou publicações. No amor, seu
jeffo cauteloso e conservador não conseguirá evitar um
profundo envolvimento. Cor. vinho.

• /\ SAGITÁRIO
)(..

•

Às vezes, ficar em casa e curtir uma relação com
a própria alma é mais proveitoso que forçar uma
exposição social. À noite, quebre á rotina! O desejo de
estreitar vínculos afetivos vai falarmais alto: curta ao
máximo os momentos a dois. Cor. branco.

VL CAPRiCÓRNIO

'.}J Sua vida profissional estará bem-amparada neste dia
e você saberá mexer com a imaginação dos outros,
daí seu sucesso com tudo que envolva comunicação
e cultura. Tudo indica que o seu progresso profissional
vai estimular a vida a dois. Cor. lilás.

"""""'" AQUÁRIO
"""""'" Bom dia para investir em sua capacidade criativa e

aumentar os seus rendimentos com as suas ideias.
Acredite mais em sua intuição e não vaipe arrepender!
No campo afetivo, vaie tomar atitudes mais ousadas e
surpreender a pessoa amada Cor. marrom. .

PEIXES
Dia propício para tomar decisões importimtes
considerando seu lado intuitivo e o lado racional. Caso

esteja só, é bom manter um certo mistério na sua
tática de conquista Já o Seu relacionamento a dois
conta C<!m altaS vibrações hoje. Cor. branco.
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VICENDE

redacao@ocorreiodopovo.com.br .
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Eempo di carnevale e COSl in Italia come in Brasile
cê lafesta! Il
Carnevale 2013 di Venezia propone uno straordi

nario programma culturale all'insegna dei tema Vivi
i colori. Live in colour. Un iero e proprio Festival dei
Carnevale con mostre, spettacoli teatrali e cinemato

grafici, concerti, itinerari segreti in maschera, letture
e decine di proposte per i bambini. Tutte le piu im-

portanti Istituzioni culturali cittadine hanno colla

borato, dando fondo a creatività e risorse per offrire al

pubblico un Carnevale dautero unico, con proposte gra
tuiteo aprezzipopolari. (Mammamia uguale inBrasile!!!)
La mostra Arcobaleni lagunari. ltinerari storici tra

i colori della Serenissima esplora nei documen-
ti dell'Archivio di Stato Ia presenza del colore nei tes

suti, nei marmi, nei trattati storici. Calatei dei colori,
nelle Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale
Marciana; racconta invece Ia storia dei colore con tes

ti, brevi trattati, saggi tra Cinquecento e Settecento.
In collaborazione con i Musei Civici di Venezia gli spetta-
coli: Tutti i colori del mondo per Ia regia diBepiBmiliani,
nel meraviglioso contesto di Ca' Pesara, Calleria Interna
zionale d'ArteModerna; Erbolato, ovvero·arzigogoli di un
ciarlaiano su natura'e scienza, alMuseo di StoriaNatura
le; Goldoni e le sue donne alia Casa di Cario Goldoni. A
Ca'Rezzonico La magia delleMuse un percotso musica
le ispirato ai colori delle opere del Museo dei Settecento
Veneziano (ma ci avete mai pensato alia somiglianza
tra queste feste in Brasile e quelle di Venezia? Increâibi
le, direi proprio che sono state ideate dalla stessa testai!!).
Una rassegna cinematografica ricchissima, I colori del
cinema. Caleidoscopi di mondi, viaggio nei colori del
cinema con la rassegna presso la Casa del Cinema; ii
ciclo di proiezioni e laboratori didattici unici sul cine
ma delle origini alia Iondazione Querini Stampalia;
le Ietture e le proiezioni sul cinema colorato all'Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, tra l'immagine di Ve
neda e i colori delle Avanguardie; e infine l'esclusiva

anteprima nazionale del film Pinocchio di Enzo d'Alo.

Prosegue il ciclo musicale delle Chiese aperte nei concerti
gratuiti nelle'chiese di Venezia eMestre, con esecuzioni e

periormance antiche e contemporanee sul colore in mu
sica, insieme alie rassegne a tema colore nei concerti dei
PalazzettoBruZane.

Un ciclo di letture teatrali recitate esplora il tema
del colore nel suo rapporto con grandi pittori (Rosal
ba Carriera e Pablo Picasso), fotografi (Gianni Beren
go Gardin) e con la stessa città di Venezia (Dialogo dei

colori, alia Biblioteca Marciana, e Venetia Urbs Picta,
all'Ateneo Veneta). E infine il programma di laboratori
per bambini sul colore nei contesti classici e contem

poranei proposti dai Musei Cioici, dalla Iondazione
Pinault a Punta della Dogana, dalla Peggy Gugge
nheim Collection, dalla PondazioneQueriniStampalia. -
Oltre cento eventi originali, collegati in un'agendajittis
sima di appuntamenti al chiuso e all'aperto, tra i qua-
li districarsi grazie ai numerosi ltinerari guidati alla
Venezia segreta (i depositi monumentali dell'Archivio
di Staio, il Palazzetto Bru Zane, il Palazzo Pisani di
Santo Stefano, e tanti àltri) che quest'anno si' affian
cano all'ormai celebre Segreti di Venezia, curato anche

quest'anno da Alberto Toso Fei e messo in scena per

�.� campi e calli dalla Compagnia Pantakin. La bellezza e

la cultura trasmessa dal Carnevale di venezia, avrebbe
dovuto contaminare tutto ii mondo!

www.ocpoline.com.br
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes.
advogado e professor

A culpa nossa doRenan
José Renan Vasconcelos Ca

lheiros, nascido em Murici
das Alagoas, em 16 de setembro'
de 1955, está cumprindo - com

muito prazer, provavelmente -

seu terceiro mandato no Senado
Federal do Brasil (1994/2002 -

2002/2010 - 2010/2018).
Mais conhecido como Renan

Calheiros, já foi presidente do Se
nado Federal de 2005 a 2007, tendo
renunciado após diversas denún
cias de corrupção e desvios. Renan
é casado comMariaVerônicaRodri

gues Calheiros, com quem tem três
filhos. Sua quarta filha é fruto do
relacionamento extraconjugal com
abela jornalistaMônicaVeloso, que,
depois do escândalo que fez seu

amante renunciar à presidência do
Senado, tentou o sucesso na revista

Playboy.
Renan Calheiros escreveu al

guns livros, um deles com o suges
. tivo título "Contadores de balelas".
Não sei se é autobiografia ou fruto
de seu sagaz olhar das conversas

alheias nos corredores do 'Con

gresso Nacional.
Renan já foi inimigo, amigo,

inimigo e agora é amigo de novo

de Fernando Collor de Mello, se
nador que o defendeu veemente
mente para a presidência da Casa

na semana que passou.
Além do caso de pagamen

to da pensão da sua filha com a

jornalista por uma empreiteira
(12 mil reais mensais em 2007), o

alagoano também foi acusado de

compra de rádios em Alagoas em
nome de laranjas; tráfico de influ
ência remunerado; uso de notas

fiscais frias em nome de empresas
fantasmas; esquema de desvio de
dinheiro público em ministérios
comandados pelo PMDB e espio
nagem contra outros senadores.

Mas o Renanzinho não deve
ser fraco (ou deve conhecer mui
tos podres de seus camaradas).
Conseguiu se eleger novamente
presidente do Senado, com ape
nas uma voz de seu próprio par-

tido - pelo menos publicamen
te - manifestando-se contra: do
Senador gaúcho Pedro Simon.
Detalhe: o novo presidente foi
recentemente denunciado pela
Procuradoria-Geral da República
por três crimes (falsidade ideoló
gica, uso de documentos falsos e

peculato). O homem é pratica
mente um highlander.

Mas me pergunto: com esse

currículo todo, como podem ainda

elegê-lo como presidente do Sena
do? Mais do que isso: como pode
este cidadão estar lá no Senado??

Culpa de quem? Culpa nossa, ób
vio. De quem vota. Nós.

Platão, o filósofo grego, já dizia:

"Osgovernos variam como variam
os caracteres dos homens, os Esta
dos se compõe das naturezas hu
manas que neles existem; o Estado
é o que é porque seus cidadãos são
o que são. Portanto, não devemos
termelhores Estados enquanto não
tivermos homens melhores". Não
vou discutir com Platão.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ES11\IJODE SANTACATARINA

Novo endereço-RuaCei.ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251 -201- JARAGUADO SUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDrIl\LDEINIlMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJlse,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulas apresentados a protesto nes
te Cartório, para pagamento no praw de 3 [três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do praw legal. FICAM INIlMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 237492/2013 Sacado: ALVIRANTONlO FERREmA Endereço: RUA CLUBE DO

VIAJANTE, N 59 - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-815 Cedente: EREE
CONSTRUTORAITDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 000094002 - Motivo: falta de paga
mento VaIar. R$I.089,26 - Data para pagamento: 14/02/2013- VaIar totaI a pagar R$1.179,90
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.089,26 - Juros: R$ 5,08 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 237696/2013 Sacado: ANADON INFORMATICA ITDA Endereço: PADRE VI
CENTE 91 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89278-000 Cedente: RADIO HORTEN
CIA lTI>A Sacador. - Espécie: DMI - N' Título: 012579 - Motivo: faIta de pagamento VaIar: R$
250,00 - Data parapagamento: 14/02/2013-VaIortotaI a pagarR$362,13Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação editaI: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 237504/2013 Sacado: EDER CARTES GONCALVES Endereço: AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA, 3841 - CENTENARIO - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-502 Ceden
te: D RT SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Título:
0003773902 - Motivo:faItadepagamentoVaIar. R$247,50 - Data parapagamento: 14/02/2013-
VaIar totaI a pagar R$327,81 Descrição dos vaIores: VaIar do titulo: R$ 247,50 - Juros: R$ 1,07
Emolumentos:R$12,25 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 237716/2013 Sacado: FELIPE luARES ZANGHELlNl Eodereço: RUA ALBINO
ZANGHEUNlI68 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89265-570 Cedente: HANSATURTRANSPORTE
E TURISMO ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Título: 8521 - Motivo: faIta de pagamento
VaIar. R$ 29,40 - Data para pagamento: 14/02/2013-VaIortotaI a pagarR$1l7,28Descrição dos
vaIares: valordo título: R$29,40 - Juros:R$0,08Emolumentos: R$ 12,25 - PublicaçãoeditaI: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 237493/2013 Sacado: FERNANDO CORRFA ATOJI Endereço: RUA ERWINO
MENEGOfTI 16 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: ERBE CONSTRUTORA
ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 00069006 - Motivo: faIta de pagamento VaIar. R$
1.000,00 - Data para pagamento: 14/0212013-VaIortotaI a pagar R$1.0B0,78 Descrição dosva
lares: VaIor do titulo: R$ 1.000,00 - Juros: R$ 4,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação editaI:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

falta de pagamento VaIar. R$ 844,48 - Data para pagamento: 14/02/2013- VaIar totaI a pagar
R$932,06 Descrição dos valores: VaIar do titulo: R$ 844,48 - Juros: R$ 3,65 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$24,OB

Apontamento: 237394/2013 Sacado: MARCELO EZIO PRZYBYELA Endereço: RUA 15 DE
SETEMBRO 430 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: DOMINlOADMINlSTRA
CAO DE BENS PROPRIOS ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 24 36 - Motivo: faIta de

pagamentoVaIar: R$ 670,00 - Data para pagamento: 14/02/2013-Valor totaI a pagarR$757,50
Descrição dos vaIares: VaIar do titulo: R$ 670,00 - Juros: R$ 3,57 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 237519/2013 Sacado: MlCHEFIOS IND. DE ARTIGOS DO VESTUARIO L En

dereço: RUA AUGUSTO MIELKE 280 SL 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-030 Cedente:
F1ACAOALPINA ITDA Sacador. - Espécie:DMI - WTítulo: ALV071334 - Motivo: faIta de pa
gamentoValor: R$ 7.983,25 - Data para pagamento: 14/02/2013-VaIortotaI a pagarR$8.073,77
Descrição dos valores: VaIor do título: R$ 7.983,25 - Juros: R$ 15,96 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237702/2013 Sacado: ODAIR JOSE DE SOUZA Endereço: RUA UBUBICI 300
- Jaraguá doSul-SC - CEP: 89254-366Cedente: CASASDAAGUAMATERIAIS PARACONSTRU
CAO ITDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: N418B3/l-Motivo: falta de pagamentoVaIar.
R$ 55,20 - Data para pagamento: 14/02/·2013- VaIar totaI a pagar R$132,29 Descrição dos va
Iares: VaIor do titulo: R$ 55,20 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação editaI: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,02 J ..

--_---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 237703/2013 Sacado: ODAIR JOSE DE SOUZA Endereço: RUA URUBICI 300
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-366Cedente: CASASDAAGUAMATERIAISPARACONSTRU
CAO ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Título: N41862/l - Motivo: falta de pagamentovalor:
R$ 152,36 - Data para pagamento: 14/02/2013- valor totaI a pagar R$229,94 Descrição dos
vaIares: VaIar do titulo: R$ 152,36 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação editaI:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,02 -

Apontamento: 237706/2013 Sacado: ODAIR JOSE DE SOUZA Endereço: RUAURUBICI 300
- Iaraguã doSul-SC - CEP: 89254-366 Cedente: CASASDAAGUAMAI'ERWS PARA CONSTRU
CAO ITDA Sacador: - Espécie:DMI'- N'Título: N41330/1- Motivo: faIta de pagamentoVaIar.
R$343,10 - Data para pagamento: 14/02/2013- VaIar totaI a pagar R$422,37Descrição dosva
lares: VaIar do titulo: R$ 343,10 - Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 237707/2013 Sacado: ODAlRJOSE DE SOUZA Endereço: RUAURUBIO 300
- jaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-366Cedente: CASASDAAGUAMAI'ERWSPARACONSTRU
CAO ITDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: N4133111- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 32,50 - Data para pagamento: 14/02/2013-VaIar totaI a pagar R$109,59 Descrição dos va
Iares: VaIar do titulo: R$ 32,50 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação editaI: R$
23,10 Condução:R$24,5O - Diligência: R$17,02

Certifico, que este EditaI de Intimação de Protesto foi publicado no jomaI "OCorreio do Povo",
na data de 06/02/2013.

Iaraguá do Sul [sq, os de fevereiro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
TotaI de títulos publicados: 13

Do leitor

Sobre camelos,
agulhas, ricos e
hipocrisia

Lendo numa coluna deste

[ornal na qual o autor afirma
que aquele que inventou a fra
se: "émais fácil um camelo pas
sar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino
do céu" era com certeza "um

pobre e hipócrita", cuja con

textualização não passava de
uma idiotice com conotações
estúpidas. Resulta-me estranho
que ninguém até agora tenha

questionado' essa argumenta
ção. Vou esboçar duas hipóte
ses: nunca leram a Bíblia ou

não querem entrar em conflito
com um modelo social com o

qual Jesus Cristo, se/estivesse

vivo, não concordaria em abso
luto. Quero deixar claro que. eu
sou um agnóstico, e interpreto
todas as mensagens bíblicas
de forma figurativa. Para tanto,
vou fazer um pequeno relato
histórico.

O povo judeu achava que a

prosperidade era uma prova do
favor divino, materializada por
Deus em relação a seus segui
dores, usando essa justificativa
para afirmar que a salvação era

prerrogativa dos ricos e não dos

pobres. No entanto, Jesus in
verteu esse condicionante, tor
nando-se um crítico feroz dessa

crença. Foi exatamente isso que
lhe custou a vida. Se prestarmos
atenção no trecho bíblico citado
nos três Evangelhos sinóticos,
Mateus 19:16-30 (ver também
Mc 10:17-31; Lc 18:18-30), po
deremos verificar o episódio
do jovem rico que, satisfeito de
haver cumprido com todos os

mandamentos da Lei de Deus,
pergunta a Jesus o que ainda
faltava para ganhar a vida eter

na. Ao que Jesus lhe respondeu
"Uma coisa te falta, vende o que
tens e dá aos pobres, e terás um
tesouro no céu" ou, para quem
gosta de outra versão, a frase ci
tada textualmente no começo.

Atualmente vivemos num

mundo longe das
. parábolas

da antiguidade, No entanto, as

pessoas mais sensíveis, sabem
muito bem distinguir entre a

Apontamento: 237486/2013 Sacado: JOSE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS Endereço: RUA
CONRADO ERDMANN 380 - Iaraguã do Sul-Se - CEP: 89254-105 Cedente: INFRASUL - IN

FRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI - N' Título: 0220984003 -

Motivo: falta de pagamentoVaIar. R$ 339,18 - Data para pagamento: 14/02/2013-VaIor totaI a

pagarR$425,25Descrição dos valores: VaIor do título: R$ 339,18 - Juros: R$ 2,14 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 237484/2013 Sacado: l1VERPOLL INST E ACESS MUSICAIS ITDA Endereço:
RUA PREE JOSE RAUER 1361 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-100 Cedente: RD.K IN

DUSTRIAECOMEROODEMOLASITDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 4982 - Motivo:

A A�soCiaçâo Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade, sem fins lucrativos, fundada em 14 ôe
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,.
SC.
O r\'1l1ilor objetivo do "Novo Amanhã" é o de onentar,
prevenir, reabilitar e ressoclalizar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particulare a sociedade em geraL

fé e a ética. Por um lado, a fé se

assenta nas verdades sagradas,
delimitadas e intocáveis. Por

outro, a ética se funda na razão
- que por ser uma forma meto

dológica de transformar a rea
lidade - deve estar centrada no

reforço da dignidade humana.
Nesse caso, a gente não 'deve
concluir de forma simplória
que os ricos serão conden_ados
ao inferno e os pobres à salva

ção eterna. O que Jesus fez foi
usar o recurso do exagero que,
segundo teólogo William Bar

clay, teve a intenção de provo
car um impacto esperado, de
modo que as pessoas em to

dos os tempos repetissem essa

comparação aprendendo uma

verdade divina: "As riquezas po
dem ser perigosas para aqueles
que as possuem". Da mesma

forma que o articulista, gosta
ria de vincular tudo isto ao que
aconteceu nos Estados Unidos
nas vésperas das eleições pre
sidenciais. As pessoas que cri
ticaram o candidato republica
no, Mitt Romney, não o fizeram

porque ele é rico, e sim porque
quer continuar reproduzindo
os privilégios espantosos dos

poderosos do seu país. Ao con

trário do seu concorrente de

mocrata, Barack Obama, que
defende a intervenção do go
verno para ajudar os mais po
bres. "Sucesso" - diz ele - "não
é um termo ligado à quantidade
de dinheiro que você acumula,
e sim à diferença que você pode
fazer na vida das pessoas".

No século 21, não precisa
mos dar o que temos aos pobres
de forma individual. Para isso
existem as políticas públicas de

distribuição de renda, na qual
todos nós, ricos e menos ricos,
devemos colaborar de forma
coletiva. A maior hipocrisia é fa
zer de conta que se respeita a fé,
omitindo-se, ao mesmo tempo,
as obrigações éticas com os mais

necessitados.

Prof. VICtor lUberto

Danich, Sociólogo
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Corredores para os ônibus ficarão prontos
ainda este mês em seis ruas do Centro

da sinalização inicie neste fim de
semana pela Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca e prossiga
por um período de 10 a 15 dias.
As ruas atendidas pelas .medi
das de instalação dos corredores
e novas ciclofaixas são: Ângelo
Schiochet, Reinaldo Rau, Hen
rique Piazera, Francisco Fischer
e Expedicionário João Zapella.
Depois, as alterações serão feitas

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Aimplantação dos primeiros
corredores preferenciais

para.·o transporte coletivo -

ônibus, táxis e vans - e a reade

quação e ligação das ciclofaixas
deverão estar concluídas até o

final de fevereiro.
A previsão é de que a pintura

nas ruas Procópio Gomes, Getú
lioVargas e Epitácio Pessoa.

Com a implantação das fai
xas prioritárias, o trânsito ficará

organizado de acordo com a se

guinte ordem, da esquerda para
a direta: ciclofaixa, duas faixas

para veículos, faixa prioritária
para coletivos e o estaciona
mento. Para que essa medida

seja implantada, 113 vagas de
estacionamento localizadas no

lado esquerdo das ruas serão re
alocadas e a largura das faixas de
rolamento estreitadas. O sentido

Avaliação
Investimentos em infraestrutura

também são necessários
Para o presidente da Câmara deDirigen

tes Lojistas de Iaraguá do Sul (CDL), Neivor
Bussolaro, o futuro da cidade requer que a

mobilidade urbana seja pensada de uma

forma planejada, com ênfase no transpor
te coletivo. Apesar de se colocar comple
tamente favorável à implantação das fai
xas preferenciais, éle garante que apenas
a diminuição no tempo das viagens não é
suficiente para aumentar a qualidade. "É
preciso, principalmente, investimentos em
informação. Hoje, nos pontos de ônibus,
os usuários não sabem a que horas terão
o transporte disponível e nem qual é o iti-

nerário daquela linha", acentuou. Além da

disponibilidade das informações, Bussola
ro destaca a necessidade de investimentos
em abrigos de ônibus, terminais urbanos,
banheiros, rotas alternativas e ampliação
no número de linhas.

Segundo o empresário, a melhoria
da qualidade do serviço contribui efeti
vamente com o aumento no número de
usuários. "O transporte público como um

todo precisa estar bem estruturado para
servir a população, que assim, terá maior
facilidade de ir e vir e se locomover até o

comércio", concluiu.

dos veículos não será alterado e,

apesar da diminuição das largu
ras das faixas exigir a redução da
velocidade, as alterações deve
rão favorecer a melhor fluidez
do trânsito, porque não haverá o

conflito entre carros e ônibus, já
que os coletivos estarão em um

corredor especial.
Segundo o prefeitoDieter Ians

sen, as alterações colocam Iaraguá
do Sul dentro do que ele chamou
de "a nova ordemmundial" e cha- .

ma a atenção da população para a
possibilidade de utilização de ou- .

tros modais de locomoção, sejam
de uso coletivo ou individual não
motorizado. "Temos que mudar
essa cultura que diz que quem
anda de ônibus não tem condi

ções financeiras", afirmou. Para
incentivar o uso do transporte pú
blico, de imediato, Dieter afirmou
que a implantação dos corredores
é a medida prática que coube ao

poder público. "Podemos cobrar

pontualidade do serviço e con

tribuir para que isso ocorra dimi
nuindo o tempo das viagens com
os corredores de ônibus", explicou.

Projeções

Planejamento como
sinônimo de sustentabilidade

lhoria, ela precisa vir acompanhada
de planejamento", acredita.

Segundo Donini, é com o pla
nejamento de ações como estas,
que à primeira vista parecem de

pequenas proporções, que se ca

minha rumo ao desenvolvimento
. sustentável. "É preferível gastar
com planejamento do que, seis
meses depois, gastar com re

mendos e reinvestimentos. Isto é

governar com sustentabilidade,
é projetar uma obra para 20, 30

anos", conclui.

O vice-presidente de Assuntos
Comunitários da Associação Em

presarial de Iaraguá do Sul (Acíjs),
Vicente Donini, acredita que a im

plantação dos corredores de ônibus

precisa vir acompanhada de um

planejamento que englobe a par
ticipação das demais modalidades
de locomoção, sejam elas indivi
duais, coletivas, motorizadas ou

não. "É preciso lembrar que. essas
medidas trazem efeitos colaterais a

médio e longo prazos e que, apesar
da ânsia para se executar urna me-
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Celta LS 1.0, Flexpower (Config. R9A), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional ã vista a partir de-RS 22.990,00 ou atravês de plano de financiamento com 52,81% de entrada (RS 12.399,00), 48 prestações mensais de R$

298,97 com taxa 1,03% a.m. CET: 16,99% a.a. Valor total financiado: R$ 26.749,34. Classic LS t.ü, Flexpower (Config. R6R), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional à vista a partir de RS 24.790,00 ou através de plano de

financiamento com 55,77% de entrada (R$14.099,OO), 48 prestações mensais de R$ 298,98 com taxa 0,99% a.m. CET: 16,40% a.a. Valor total financiado: RS 28.450,04. Ofertas validas para o período de 06 a 09 de fevereiro de 2013

para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chévrolet. Ofertas não validas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais.

Consulte condições em sua concessionária Chevrolel. Os veiculas Chevrolet estão em·conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC:

0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
ConteComigo

I
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2 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2013

BALCÃO NEGÓCIOS
CURSO DE ESCULTURA EM FRUTAS

(FRUIT CARVING)
Com o CHEF GUILHERME SILVA

I

NíVEL Básico
DIAS 07 e 14 de fevereiro

HORÁRIO das 14h às 19h

DURAÇÃO 05 horas

lOCAL Restaurante COSTELA & CIA

Rua Fritz Bartel sn - Baependi
(Antigo Refeitório da Bretzke Alimentos)

Jaraguá .do Sul - se

INSCRiÇÕES
(47) 3275-6487 ou 9700-2254

EMPREGO
• Contrata-se auxiliar técnico para consertos
de aparelho de som. Interessados entrar em
contato pelo telefone 9953-5554.

• Precisa-se de revendedoras de perfumes
importados, lucro de 100%. Tr: 3276-2100/
8406-2183.

• Procuro serviço terceirizado para fazer em
casa. Tr: 3372-0409.

• Precisa-se de vendedoras externas.
Interessadas entrar cm contato pelos fones:
3372-0013/ 3273-5673 ou 9662-6777

• Procura-se senhora para morar e cuidar de
idoso, a mulher para cuidar da casa, cozinhar
e olhar pelo idoso, sem custo de aluguel, luz e
água. Salário a ser negociado. Tr: 3372-0879
após as 18:30.

• Senhor trabalha como acompanhantes de
idosos. Tratar no fone: 9119-6794.

.

• Precisa-se de pessoa do sexo masculino para
trabalhar em lavoura de palmeira real situada
no Rio Molha. Ofereço registro em carteira,
salário compatível com a função, moradia.
Necessário ter experiência comprovada
na agricultura. Caso tenha moto ou carro

(receberá ajuda de custo para combustível).
Tratar pelos telefones 3376-4110, 9163-7000
ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de
roupas. Ccntato: 32754315 OU 9194-2435

• Renda extra. Procura-se pessoas dinãmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos, que
queiram desenvolver um negocio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Vende-se consórcio (HSBC) sorteado carta de
crédito no valor de R$ 131.000,00, 100 meses

pagos, 49 pagos. R$ 1450,00 a parcela. Tr:
(47) 9157-2530

Consórcio contemplado; Crédito R$70.500,00,
entrada de R$24.900,00 e assumir 106 de
R$ 824,06. Crédito R$159.000,00 entrada de

R$ 55.000,00 e assumir 115 de R$ 1.570,00.
Temos outras cartas. Tr: com Valdir 8494-5911
/9270-3638. eza.valdir®yahoo.com.br.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946/9216-4866
• Disk frete e mudanças.Tr: 9277-2798/8465-
6251/3370-3414/9706-4475.

Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183/
3276-2100

• SV esquadrias 'e Alumínios, estruturas,
sacadas, corrimão, grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em geral.Tr:
9197-1665/9702-9093 com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de arvores. Tr:

9158-0019.

• Procuro serviço terceirizado pra fazer em casa

o dia todo. Tr: 9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua reserva com

antecedência. Tr: 3375-2006/9146-4864.
• po'usada Canina - hospedagem, banho, taxi
Dog, atividades, passeios, pet sitter (cuidamos
do seu animal na sua casa). Tr: 9181-9625.

• Vendo cachorro yorkshire com 1 ano 3 meses

vacinado. R$ 500,00. Tr: 3370-0719.

• Vendo cachorrinhos Ihasa Apso puro, eles
nasceram dia 18/01,4 machinhos, 20 dias

para a entrega. R$ 8431-0316/ 8852-0400.

• Vendo filhotes de Pastor alemão branco. Tr:
3378-0608 Sandro

• Vendo titulo patrimonial da Sociedade.

Desportiva Acaraí. Tr: 3372-3234/9946-
9866 com Juvenal. Valor a combinar.

COMPRA·SE
• Compra-se maquinário para panificadora. Tr.
8912-7797.

• Compro Máquina de Assar Frangos - Grande.
Interessados entrar em contato com Femando

Agostini, Tr: (47) 3387-2539

• Compra-se sofá de canto, em bom estado,
valor a combinar.Tr: 3273-7163

VENDE·SE
�. Vende-se cama Box. R$ 400,00.Tr: 3371-8489

com Lurdes ou Rodrigo.
• Vende-se Bebe conforto R$: 60,00. Tr: 3371-
8489 com Lurdes ou Rodrigo.

• Vende-se Sofá de 2 e 3 lugares, madeira
maciça, verde musgo, modelo moder.no.R$
600,00. Tr: 9960-0791

• Vende-se estnutura metálica 15x8 com

cobertura galvanizada. R$ 5500,00. Tr: 3370-
0719/9953-3878 com Cristiano.

• Vende-se retro escavadeira de pneu, case
580 ano 82 em bom estado de conservação,
ou troca-se por uma menor. Tr: 3371-4069/
9166-6380 com Leoni.

• Vende-se Ar cond. de 7500 btus da Cõnsul,
semi-novo. R$ 380,00 Tr: 3370-0983/9927-
3117.

• Vende-se TV 29 polegadas LG Tubo, 02
entradas Áudio e Vídeo, controle remoto. R$
300.00. Tr: 9917-3771

• Vende-se Ar condicionado 7500 btus, quente e
frio, semi novo, pouco uso.R$ 300,00. Tr.8406-
6508

• Vende-se 384 discos de Vinil junto com o toca
discos. R$ a combinar. Tr: 9159-2149.

• Vende-se palmeira real, palmeira fênix.
Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se 2 câmaras frias para congelamento
desmontáveis. Valor a combinar. Tr: 3376-1481
/9973-8743.

• Vende-se telhas coloniais. Tr: 3376-1481/
9973-8743.

• Vende-se um arado agrícola para enfeite de

jardim. R$ 600,00. Tr. 3370-1064.

• Vende-se carrocinha de mão, com 4 rodas,
para chácara. R$1100,00.Tr: 3370-1064.

• Vende-se 344 vinis diversificados, músicas
variál:tas. R$ 450,00. Tr: 9979-4965.

• Vende-se uma bicicleta antiga. R$ 2000,00. Tr:
3370-1064.

• Vende-se um berço americano com o colchão.
Tr: 3275-6829 valor a combinar.

• Vende-se câmera digital, Fujifilm, 14 rnega R$
140,00. Tr: 9927-3117

• Vende-se GPS Foston de 5 polegadas com Tv e
câmera digital. R$ 180,00. Tr: 9927-3177

• Vende-se aparelho de som automotivo, marca
Pioneer, modelo DEH-P5980IB, rádio, CD
player, MP3, WMA, AAC, com controle remoto,
em ótimo estado. R$ 120,00. Tratar pelo
telefone (47) 3372 3922

• Vende-se produtos da Natura e Avon. Ccntato:
32754315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354/
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se sofá cama novo, modelo Oltre,
Feeling. Largura 1,84 m, aberto 1,40 x 1,90 rn,
espuma do assento e cama= d45, cor marron,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00 tratar com
Onir. Tr: 3372-0588/8864-8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça (ASW), camisa
(ASW), luvas (ASW), colete (lMS), bota (IMS),
cinturão (FOX) e capacete (EBF), tamanho ry1,
cor vermelho. R$ a combinar. Tr: com Marcos

(47)9137-0090.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor vermelha, tecido
Chenile. R$ 350,00. Tr: 3372-0588/ 8864-
8938

• Vende-se um carrinho de bebe da Burígoto
classe 1 rosa) com base de ladeira para o auto
em ótimo estado de conservação. R$ 550,00.
Tr: 9652-1299.

• Vende-se um bebê conforto com base na cor

azul marinho em bom estado de conservação.
Valor a combinar. Fone: 3374-5906 ou 8802-
6423

• Vendo lavação de carros no bairro Três Rios
do Norte, com clientes fixos, esporádicos,
pagamentos mensais, rua 'principal, seguro,
sem concorrência, produtos em estoque
para até fevereiro, lava jato e aspirador com
garantia, luz água e aluguel adiantados e em

VENDE·SE

dia, possui casa nos fundos para eventual

moradia, área coberta' para 4 carros, terreno

limpo, fácil acesso, aluguel de um salário
mínimo e etc. Estou aberto a negociações!
David 9156-6626 qq horário ou 3373-3068
somente após às 20:00

• Vende-se loja de roupas femininas com 5 anos
de mercado clientela formada, boa localização
- centro de Jaraguá, com estoque, móveis
cremalheiras, armários, mesa, balcão caixa,
provadores, fngobar, computadores, escritório,
sistema fiscal. R$ à combinar. Tr:8849-6617.

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou 9905 2584.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada com

cobertura de telhas medindo 120m2• 10X12

p/ retirar no local em Guaramirim valor a
combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Vendo apartamento novo no bairro Vila Lenzi

próximo ao centro. Área total de 94,05m2, sala
em 2 ambientes, sacada com churrasqueira,
2 quartos, cozinha, lavanderia, 1 banheiro, e
1 vaga de garagem. ótimo acabamento, pode
ser financiável pelo programa minha casa e

minha vida. R$ 143.000,00. Tr: (47) 8820-
1162.

• Vende-se apartamento no centro deJaraguá,
com 1 suíte e 2 demí-suítes, sacada gourmet,
lavabo, ampla sala e cozinha, 2 vagas de
garagem. R$ 395.000,00. Aceita-se apto em

Balneário Camboriú, inclusive de maior valor.
Tr: 8403-6600.

• Vende-se apartamento no inicio da Ilha da

Figueira, 80 mt2 útil, e 111 mt2 no total:na
Rua José Pavanello, com 2 dormitórios, uma
suíte, sala e cozinha conjugada, prédio com
elevador, boa infra-estrutura, segundo andar,
aceita financiamento. R$ 178.000,00. Tr:
8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos R$
545,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$ 500,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2 quartos
com 75 mts com garagem, na rua Francisco
Piermann 404, Vila Lenzi. R$ 660,00.
Condomín!o em média R$ 40,00. TR: 9134-
5434.

• Alugo apartamento para casais sem filhos e
sem animais, R$ 550,00 com água. No Bairro
Nova Brasília. Tr: 3372-1173/9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt, com
garagem, na rua Francisco Piermann aluguel
R$ 650,00 + condomínio (média de R$
21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com

2 quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
125.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Terreno em Schroeder- Centro, com
450 m2 escriturado, R$ 95.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se Apto no Bairro Amizade com 2

quartos, cozinha mobiliada, sacada com

churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
130.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Aluga -se Apartamento com 120 mt2, na Rua
Emma R. Bartel, 121 - Baependi, com 1 suíte
e dois quartos, cozinha completa e garagem,
sem condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-5434.

CASA
• Aluga-se casa na praia de Penha prox. ao Beta

Carreiro, com 4 quartos e garagem em volta.
Tr: 9959-3627/9206-4370

• Aluga-se uma casa na Marechal Castelo
Branco, 2128 - em Schroeder. Tr: 3374-1488.

• Vende-se casa de alvenaria, com três quartos,
2 salas, banheiro, cozinha, garagem para 3
carros, murada com portão eletrõnico. R$
110.000,00. Na Rua Leopoldo Muller, n 313
-Rio da Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr:
3376-2134.

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. em

Schroeder, na Rua Marechal Castelo Branco,
2128. Tr: 3374-1488.

• Aluga-se Sala comercial em Corupá, prédio
novo com estacionamento, em frente ao

sinaleiro. Tr: 47 3375-1004 no horário
comercial.

• Aluga - se Galpão de 160 mt2 na Nova

SALA COMERCIAL
Brasflla. R$ valor a combinar. R$ 3371-5904/
9933-9964.

.

• Aluga-se sala comercial, 30 mF, com banheiro

prox. a câmara de vereadores. R$ 450,00.
Tr:3275-2264_

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
WaldemarGrubba, 1532 - Baependi. Tr: 3275-
1185/9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo ao
viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi apartir
de R$ 380,00 e Casa na Vila nova 3 quartos.
Próximo ao papagaio autopeças, Tr. 33714364
com Ivone te.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau, próximo a

faculdade. R$ 350,00. Tr: 9956-6075 com

Bruno.

• Alugo quartos. TR: 32754315 com Marlene.

TERRENO
• Troco terreno na Vila Rau por casa em Barra
Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se terreno no bairro Amizade

loteamento, área nobre, rua asfaltada. R$
95.000,00 s/ troca ou R$ 110.000,00 terreno
de menor valor em Jaraguá e Região. Tr: 9131-
9630

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na Rua
Carlos Frederico Ramthum, com área de
2.742m2, escriturado. Valor à combinar. Tr:
3274-8891

• Vende-se terreno em Barra do Sul, com
escritura, perto do posto de saúde novo -

centro. R$ 35.000,00. Aceito propostas. Tr:
9131-9630.

• Vende-se Terreno no Bairro João Pessoa,
com a área de 545,22 m2, Rua 601-Manoel
Francisco da Costa, rua asfaltada, com toda
a documentação em dia, próx aos Bombeiros
Voluntários, R$ 85.000,00, valor a negociar,
Tr:(47) 9151-5191 ou (47) 3370-3428. Aceita
financiamento bancário.

• Vende-se uma chácara em São Francisco do
Sul, com 1650 mt medindo 25 de frente e 70
de fundos.Ccntato com Vanderlei 9946-5074/
8848-9143/3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado
Azaléias, 1· terreno entrando no condomínio,
ele tem 23 por 30 medindo 688 mt2. R$
180.000,00 a negociar. Tr: 3370-2468/9969-
5540 com Vaimor.

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da Luz próximo
a Ceval R$ 25.000,00. Contato: Wilson ou
Rosa 3376-3716

Ccmpra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia do Ervino.

Ir 3372-0028/3372-0665.
• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II ideal

para construção de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasília c/
1.053 m2, contendo 1 casa com 3 quartos.
1 suíte e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot. Gadotti
III - bairro Santo Antonio. R$ 60.000,00 Aceito
troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 - bairro

Izabel, Corupá, 40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt2 sendo 600 mt2
de área útil, e 20 mt2 de frente, fica no final da

rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00. TR:
9953-5554

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 todos escriturados 300 m2. Tr:
8446-6644

CHEVROLET
• Vende-se Corsa Ret 2006, flex, com ar cond,
direção e alarme, na cor vermelha. Tr: 9117-

1176/9600-9b02. Valor a negociar. 1

PEUGEOT
• Vende-se Peugeot 307 SW,2007, automática,
banco de couro TOP DE LINHA. R$26.000;00 +

Prestações. Tr: 8812-7170.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Montana Sport 1,4 completa, opcionais
com roda de liga leve e pneus aro 16, na cor
branca ano 2012. R$ valor a negociar. Tr:' 3371-
0036/8413-6088/8409-7052. Fotos noslte
da rota do automóvel em veículos particulares.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Crossfox, 2008, amarelo. R$
31,900,00 em bom estado de conservação. Tr:
3370-5591,

• Vende-se um saveiro g4 ano 2009, básica com

lona marítima e pneus novos. R$ 23.500,00 Tr:
9931-9410 e 3275-3538.

• Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex, com ar e

direção. Tr: 3371-9157.

• Vende-se saveiro City 1.6, prata ano 2006.
Preço da tabela FIPE R$ 21.500,00. Tr:3275-
3538/ 8406-5033.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$ 13.500 Tr:
9944-2025 Aline.

FIAT
• Vende-se Golf 1.6 Mi 2002, prata, completo,
com DVD e som, jogo de pneus novos. Carro em
ótimo estado de conservação. Valor 24_000,00.
Tr: Hemerson 9652-1195

• Vende-se novo UnoWay Celebration, 1.4, 2012,
completo, 20.000 km. R$ 27.500,00. Tr: Renata
ou Alessandra 3371-7090 ou 9634-2121

• Vende-se Uno Mille Fire Ano 2004, Ccr azul,
Portas, Vidro e Travas Elétricas. R$ 13.500,00.
Tr: 91310575

• Vende-se Uno Mille tire flex ano modelo 2006,
cor preta, R$ 18.000,00. Interessados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo
2002 tire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11,500,00. Tr. 9114-3374 com
André ou 9243-8500 Néia.

FORD
• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec muito econômico,
04 pneus novos todo revisado em ótimo estado,'
R$ 11.500,00 podendo financiar, Tratar com
Rafael (47)9617-2252 ou (47)8877-6219.

• Vende-se Caminhonete F-2000 Ano 1982
/

Ccr azul, com carroceria de 3.20 mts de

comprimento, motor MWM, Carro bem
conservado. R$ 25.000,00. Tr: 9131-0575.

• Ford Fiesta /97,4 Portas, roda de liga, ar
quente, desembaçador, limpador, traseiro,
emplacamento 2013 pg, não precisa fazer nada
na lataria. R$ 6.500,00. Tr: 8843-5751(Vivo)
8447-0376 (TIm).

• Vende-se Ccurier 1.6, completa, 2004/2005,
gasolina. Tr: (47)3370-8885.

• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar
condicionado, dir. hid, vidro elétrico, trava
elétrica, alarme, modelo cabine dupla, prata,
XLT 4x2, 2.3, gasolina e GNV. Falar com Paulo
no telefone (47) 9966-2597

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

MOTOCICLETA
• Vende-se uma moto Twister cbx 250cc, 2007.
R$6.000,00 3370-0719. Simone

• Vende-se Moto CBX 250 Twister azul, 2002,
completa. Valor R$3.800,00. Tr: 3273-6302 ou

8812-7170

• Vende moto Honda XR 200, ano 97, para trilha,
com equipamento e pneus. R$ 3200,00.Tr:
9953-2627/9264-0777.

• Vende-se uma moto de trilha, 125. Valor a
.

combinar. Tr: 3370-0719 Falar com Guilherme.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo estado,
guidão e capa de banco ainda original, moto a

toda prova. R$ 11.500,00 somente venda. Tr.
3055-7854/8823-1548. Após as 19:00.

VENDO
,

FARMACIA DE
-

MANIPULAÇAO
no centro de

Jaraguá do Sul.
(47) 3055-0500
8494-5713

cs
_
chaves@yahoo,com.br

�
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corretor de Imó-v�
Crecu 19.368

"Tudo-pcmo- VUMIu.el.bqlM!/ YlWfort"cUeceJ' fí1ltp�· 4.'13

(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

••
Minha Casa
Minha Vida

DI90-APTO MOBILIADO Cf3 DORMUÓRlOS
(SENDO'I SUÍTE).SALAC! COPA, COZINHA,
BANHElRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO,
SACAQACOM CHURRASQUE,lRA. OpÇÃO
DE APTO COMELETRODOMESTICOS. R$

279.9(10,00. BAlRRO CENTRO.

D22O-APID NO CENTRO Cf 93,90M' EÁREA
PRlVATlVADE 66,12M'. CI2 QUARIDS. SALA•

DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,ÁRÉADE
SERVIÇO, BWCSOClAL, SACADAGRlll. 1

VAGADEGARA0'EM. R� l(í7MlL.
�------------�--�..-----

D187- CASA DEALVENARLA. C! 120M' Sffi\l])() 01
SUÍTE (CLOSET),02 DOIl.M, BWC, SOCIAL

,ESCRlTÓRIO, 3AL,COZ., LI\VANDERIA, ÁREA
DE FESD\, PISCINA ARMÁRIO DE COZ.TETO
REB.� EM GESSO, ENCAl'lAMENTO PI

AGUA QUENTE. MOBÍUAS COZ., HOME. LOCAL
TRANQÜILO, FlNALDERUA. R$248IvOL

I
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r: Rua Llnda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com
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_p PROGRAMAÇÃO DE CURSOS·

• Segurança no Trabalho - início 18/02

- PÓS Graduação
• Desenvolvimento Cognitivo : início 05/03

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Segurança da Informação - início 05/03

Cursos Informática

• Workshop Fotografia Digital -início 04/02

• Excel Básico - início 26/02

• Autocad - início 27/02

Cursos de Gestão
• Bombeiro Voluntário _ início 16/02

Relacionamento Interpessoal - início 16/02
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IMAGENS DIVULGAÇÃO

Organização

Adequações seguem uma nova tendência
A implantação das faixas de

uso prioritário do transporte
coletivo faz parte de uma série
de intervenções para enquadrar
Jaraguá do Sul nos parâmetros
da Política Nacional da Mobili
dade Urbana, pautada pela Lei
12. 587/2012, que, segundo o

presidente da Fundação Insti
tuto de Pesquisa e Planejamen
to Físico-Territorial de Iaraguá
do Sul (Ipplan), Benyamin Pa
rham Fard, preconiza o acesso

universal à cidade, à acessibili
dade, ao desenvolvimento sus

tentável e à segurança no des
locamento das pessoas.

" E s s e

conjunto será valorizado e irra
diado do Centro para os bairros
de Iaragua do Sul. Decidimos

iniciar pelo coração da cidade,
que também é a área mais mo

vimentada, para então inter

ligá-lo, através de circuitos, às
demais regiões", explicou Fard.

O novo ordenamento do

tráfego nessas ruas centrais foi
elaborado pelos técnicos do Ip
plan com base em estudos das
dimensões das vias, das regiões
geradoras de fluxo, da localiza
ção de pontos de táxis e de ôni

bus, dos acessos às ciclofaixas
e da quantidade de vagas de
estacionamento e das caracte

rísticas dos cruzamentos. Se

gundo o presidente do Ipplan,
todos estes itens foram coloca
dos em uma matriz para a per
cepção da viabilidade técnica e

orçamentária .do novo modelo
de mobilidade urbana.

De acordo com o secretário,
para a diminuição dos custos,
foram aproveitadas as ruas que
já estavam com as obras de re

vitalização asfáltica e pintura
de sinalização horizontal (no
asfalto) contratadas. "Os custos
das alterações ainda estão sen

do contabilizados, mas serão

mínimos, já que precisamos
apenas de um aditivo para a

pintura vermelha das ciclofai
xas e para o aumento do nú
mero de tachões utilizados",
afirmou. "Para fazer economia
e não pintar duas vezes, vamos
pintar corretamente", ressaltou
o prefeito Dieter Janssen.

FAIXA PREFERENCiAl PARA
ÔNIBUS E lOTAÇÔES

Como vai ficar
A novo projeto terá uma faixa para ciclistas (1,7 metro) no
lado direito da via, duas faixas para a circulação de automóveis,
o corredor exclusivo para o uso de ônibus, vans, táxis e veículos
de emergência, e uma faixa para o estacionamento.
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ESPAÇOS Imagem mostra como ficará a

Marechal Deodoro com os corredores de ônibus

No pedal

O roteiro das ciclofaixas
As novas ciclofaixas da ave

nidaMarechalDeodoro da Fon
seca e das ruas Ângelo Schio
chet, Reinaldo Rau, Henrique
Piazera, Francisco Fischer e Ex
pedicionário João Zapella terão
largura média de 1,7m e serão

completamente preenchidas
com a cor vermelha, segundo
os parâmetros do Contran.

Elas ficarão no extremo es

querdo da rua para evitar a

proximidade com o ônibus e

assim aumentar a segurança do
ciclista. As ciclofaixas terão um

circuito, em sentido único, com
posto pela rua Henrique Piazera
até a rua Francisco Fischer. Na
rua João Zapella ela terá conti
nuidade pela avenida Marechal
Deodoro da Fonseca até a altura
do Atacadão Luz. O retorno dos
ciclistas terá início na Ponte do

, .

Beira Rio, com sequência pela
rua Marina Frutuoso e rua Rei
noldoRau.

NOVIDADE Vias terão ciclofaixas pintadas de
.

vermellio. Elas ficarão ao lado esquerdo das ruas

Entrevista

"Corredores de ônibus bem planejados trazem benefícios"
Especialista em Desenvolvi- ônibus bem planejados e opera- rodar na cidade. qualidade de vida. Mas se o proje- gestor público desenvolver um

menta de Planos de Mobilidade dos só trazem benefícios para a OCP - Essa alternativa (cor- to é mal dimensionado, essas coi- planejamento a curto, médio e

Sustentável para empresas e go- população, no entanto, os príncí- redores) pode ser considerada. sas deterioram rapidamente. longo prazos, discutir com a po-
vemos e presidente da empresa pais erros de planejamento são a urn avanço ou é apenas urna OCP- Alem dos corredores, pulação e implantar a solução de

de consultoria Green Mobility, falta de organização dos sistemas medida paliativa? quais são as medidas. necessá- acordo com estas necessidades.
Lincoln Paiva comentou sobre de transportes da cidade e a sua Paiva - Um erro das cidades rias para desafogar urn trânsit� Nenhum cidadão vai querer tro-

a proposta de Iaraguá do Sul em integração com os outros modais é imaginar que com apenas um majoritariamente congestiona- car o seu carro para ficar em filas
investir na implantação de corre- muitas vezes inexistentes. sistema de transporte. todos os do por veículos de passeio? de ônibus demorados.
dores de ônibus para aperfeiçoa- Já na operação é preciso ser problemas serão resolvidos, ledo Paiva - Para melhorar o con- OCP - Como incentivar os

menta do transporte coletivo. Na muito criteríoso com o modelo engano. Ocorre que um bom sís- gestionamento é preciso limitar usuários a preferirem o uso do

visão dele a ideia é boa, mas tem de contrato com as operadoras tema de transporte precisa estar o número de veículos circulando transporte coletivo ou o não mo-

que estar complementada com de transportes públicos e o quan- adequado para a demanda atual e na cidade. Para fazer as pessoas torizado, ao invés do individual?
uma política de planejamento. to a cidade quer subsidiar o novo preparado para integrar novas de- deixarem de usar o carro é preciso Paiva - Oferecendo sistemas

O Correio do Povo - Quais são sistema. Para sermais sustentável mandas futuras, pois um dos in- oferecerum sistema de transporte de transportes de qualidade que
os benefícios e malefícios dos não basta trazer maior eficiência dicadores de um bom sistema de ''porta a porta" que possa dar ao respeitem as necessidades de
corredores de ônibus? ao sistema, mas pensar no tipo transportes é o desenvolvimento cidadão o mesmo conforto que seus cidadãos. É para isso que

.

Lincoln I?alY<ll çorredm�Pl de de ônibus e combustível que vai da cidade, criação de empregos e ele tem com o seu carro. Cabe ao eles pagam impostos.
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Defesa Civil

Cidades começam a se organizar
Sem estrutura

própria e pouco
investimento,
trabalho de

prevenção fica
prejudicado

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Para a maioria das cidades do
Vale do Itapocu, uma dasmis

sões do Executivo neste início de
mandato será estruturar a Defesa
Civil. EmGuararnirim,Massaran
duba, Schroeder e Corupá, os co
ordenadores tentam delinear um

órgão permanente que realize

.ações preventivas o ano inteiro.
Na primeira reunião do ano

do colegiado da Defesa Civil da

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu (Arnvali), reali
zada ontem de manhã na Prefei
tura de Iaraguá do Sul, cada um
dos sete municípios apresentou
suas principais deficiências. O

grupo pretende buscar a inte

gração de atividades e capacita
ção de gestores.

O secretário de Planejamen
to, que também acumula a fun-

EDUARDO MONTECINO

VISTORIAS Jaraguá aparece como exemplo para outros municípios

ção de coordenador da De
fesa Civil em Massaranduba,
Fabiano Spezia, quer definir
ainda em fevereiro um geren
te para a pasta. "Fomos muito
omissos nos anos anteriores,
e só quando acontece a: catás
trofe é que percebemos a de
ficiência da cidade", explicou.
"Queremos ter uma pessoa
responsável especificamen
te pela Defesa Civil, que pro
vavelmente estará ligada ao

Planejamento, mas podendo
trabalhar em conjunto com os

BombeirosVoluntários."

Em Schroeder, quem res

ponde pela diretoria de Defesa
Civil é Nivaldo Lombardi. Ele
lamenta a falta de estrutura e

de pessoal para trabalhar a pre
venção. "Uma sugestão muito

boa daArnvali é a de envolver a
Prefeitura para criar condições,
um tema que precisa ser olha
do com carinho", disse, referin
do-se ao local onde as reuniões

do grupo devem acontecer nos

próximosmeses.
A preocupação em Coru

pá está concentrada na cria

ção dos Núcleos Comunitá-

Homicídio

júri é
adiado

Tráfico

Cão farejamaconhanoarmário
o canil da Polícia Militar de

Jaraguá do Sul realizou a primei
ra grande apreensão de drogas
na tarde de ontem. A operação
começou com a abordagem de
dois homens no Parque Malwee

pelaAgência de Inteligência, por
volta das 15h e se estendeu até a

casa do usuário, no Iaraguá 99, e
na residência do suspeito de trá
fico de entorpecentes, no bairro
Barra do Rio Molha.

O cão pastor Zeus auxiliou
nas buscas e encontrou uma

grande quantidade de maconha
e 27 gramas de cocaína divididas
em papelotes, que estavam es

condidos dentro do armário. No
veículo também foram encon

trados torrões de maconha, tota
lizando 406 gramas da droga. Os

. suspeitos e a esposa do acusado
de tráfico foram encaminhados à

Delegacia.

O julgamento de Juarez
Karachowski, de 25

anos, que deveria ter
acontecido ontem no

FórumdeIaraguá do

Sul, foi transferido para
o dia 15 de fevereiro a

pedido do Ministério
. Público. O réu enfrenta
o tribunal do júri, acu
sado de ter assassinado
a ex-companheira, Luci
meri Gonçalves da Silva,
com dez facadas nas

costas, em abril do ano

passado. O Promotor de

Justiça RicardoViviani
de Souza pediu mais
tempo para analisar o

processo, já que ele res

ponde pelaVara Crimi
nal como substituto.

Consultoria Empresarial
CRC/SC, 006269/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz_com.br
Desde 1978

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

rios de Defesa Civil, com o

objetivo de capacitar a popu-
'lação que mora nas áreas de
risco. O coordenador Ernes
to Felipe Blunk deve receber

ajuda da Secretaria Estadual
da Defesa Civil, que sugeriu
iniciar a cooptação de 'vo
luntários entre associação de
moradores e escolas.

A limpeza e o assoreamen

to dos rios Putanga e Caixa

d'Água, em Guararnirim, de
vem receber mais atenção por
parte do coordenador munici

pal da Defesa Civil, Sidney Síl-

via Finardi. Ele lamenta a falta de
estrutura mínima do órgão, que
não possui nem sala, veículo ou

computadores. O colegiado volta
a se 'reunir dia 12 de março, em
Guararnirim.

Núcleos
comunitários

laraguá do Sul aparece como

exemplo para outros municípios
da região e foi parabenizado pela
iniciativa de vistoriar casas notur
nas nas últimas semanas. O Co

mitê Municipal de Defesa Civil,
criado em 1973, foi transformado
em diretoria e hoje tem status de

secretaria, com 22 funcionários.
De acordo com o secretário

Marcelo Prochnow, a Prefeitura

pretende capacitar três mil pes
soas para atuar nos Núcleos Co

munitários de Defesa Civil (Nu
dec), principalmente em áreas
de risco. O coordenador regional
da Secretaria Estadual da Defesa

Civil, Antônio Edval Pereira, in
centiva todas as cidades a inves

tirem nos Nudecs. "A prevenção
deve ser priorizada, já que são

projetos de baixo custo e alto

retorno para as comunidades",
afirmou Pereira.

L

\

\
\
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Campeonato Estadual
.

Uma partida difícil no Oeste
No Oeste do Estado,
Juventus busca a

reabilitação contra
a Chapecoense, que
lidera o Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OJuventus embarcou para
Xanxerê, no Oeste catari

nense, com o objetivo de res

gatar os pontos perdidos den
tro do Estádio João Marcatto.
Pela frente está a Chapecoense,
considerada umamissão difícil,
mas não impossível pelos joga
dores do técnico Pingo. Na aná
lise do volante Anderson Pedra,
a marcação tem que ser o dife
rencial contra a líder do Esta

dual. "Quando jogamos contra

uma equipe qualificada não po
demos dar espaço. O nosso dife
rencial para este jogo tem que ser
a marcação forte. Temos que er

rar o mínimo possível. Jogos fora
de casa são sempre difíceis, mas
precisamos buscar pontos", co
mentou Pedra.

No mesmo embalo está o

atacante Leandrinho, que tam-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ESTREIA Centroavante Glédson foi inscrito e pode entrar contra o Verdão

bém enfatiza a necessidade
de resgatar os pontos perdi
dos. "Nossa missão vai ser

jogar bem e vencer. Fazendo
um bom jogo contra a Cha

pecoense, vamos recuperar
o apoio dos torcedores. Preci
sarnas aproveitar as chances e
nos doar em busca do resulta
do. Tínhamos que vencer em

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DECISÃO Coremaeo (branco) encara a KaiaPÓS.
Baga (eScuro) desafia O IncorporadoraKSDM/PQN

casa, mas não ocorreu. Desta

forma, temos que buscar fora
pontos que perdemos em

casa".
o Moleque Travesso deve

iniciar comWanderson; Pauli
nho' Peixoto, Paganelli (Nêgo)
e Crasso; Pedra, Evandro, Ma
zinho e Max; Lourival e Lean
drinho. Lesionados, Charles e

Cícero nem viajaram. No lado
adversário, Gilmar Dal Pozza
deve alinhar com Nivaldo;
Fabiano, Rafael Lima, Dão e

Fabinho Gaúcho; Wanderson,
Diego Felipe, Paulinho Dias e

Neném; Fabinho Alves e Ro

drigo Gral. O jogo estámarca
do para as 20h30, no Estádio
Josué Annoni, em Xanxerê.

Semifinais daCopaBeiraRio
serão realizadas hoje à noite
Na noite de hoje acontecem

as semifinais da 2a Copa Beira
Rio de Futsal. Os confrontos
entre Kaiapós versus Coremaco
e Baga versus Incorporadora
KSDM/PQN acontecem no Gi
násio do Beira Rio, no Centro de
Iaraguá do Sul.

Para chegar nesta reta deci
siva da competição, a Kaiapós
venceu a Global Pisos, por 4

a 3, garantindo a liderança da
'Chave N e deixando o adver
sário na lanterna do grupo, sem
nenhum ponto somado. Já a In
corporadora KSDM/PQN pas
sou em segundo, eliminando a

tradicional Baumann.
Na outra chave, o equilíbrio

predominou e os semifinalistas
foram -decídídos somente na

última rodada. Com uma vító
ria surpreendente por 2 a 0, o

Baga superou o favoritismo da
Coremaco. Desta forma, a vitó
ria da Kiferro sobre o Beira Rio
foi insuficiente para garantir a
classificação dos atuais campe
ões jaraguaenses. Organizador
e campeão da primeira edição
do torneio, o, Beira Rio ficou

pelo caminho, sem pontuar.
Os jogos semifinais iniciam

às 19h30, com entrada fran
ca. Na primeira partida jogam
Kaiapós e Coremaco. Na sequ
ência, às 20h30, o Baga encara a

Incorporadora KSDM/PQN.

Jogos iniciam às

19h30, no Beira
Rio, com entrada

franca. Competição
prepara ao Aberto

de Schroeder.

Futebol

Luto por
A1ceuzinho
O Iuventus perdeu um dos
seus heróis. O pontaAlceu
Simas, popularmente co

nhecido porAlceuzinho,
faleceu em decorrência de

problemas com diabetes e

. foi sepultado na tarde de
ontem. Natural de Itajaí,
vestiu também as cami
sas de América e Caxias,
ambos de Joinville, e do
jaraguaense Baependi.

Voleibol

Derrota em

Chapecó
No fim de semana foi
realizada a 4a rodada
da Segunda Divisão da

Superliga. E com presença
jaraguaense. O técriico Ka

dylac integrou a comissão
técnica da Seleção Brasi
leira Infanto-Juvenil, mas
não contabilizou um bom

-

resultado. O Brasil acabou

perdendo para a AprovI
Chapecó, por 3 sets a O.

Guaramirim

Cicloturismo
nodia17

A SecretariaMunicipal de
Esporte e Lazer de Guara
mirim está organizando o

_ lo Cicloturismo. O percurso
será de aproximadamen-
te 47 km e desvendará as
belezas naturais da região.
O evento ocorre no dia 17

destemês e os interessados

podem se inscrever através
do emailmarciano@guara
mirim.sc.gov.br .

Football

Breakersse

.reforçam
O Jaraguá Breakers
confirmou o primeiro
reforço para o Campeo
nato Brasileiro. Trata-se
de Guilherme Falcomer,
que chega credenciado
por duas temporadas no
Curitiba Hurricanes. Os.

dirigentes aguardam dois

jogadores americanos,
que devem chegar por
aqui em abril.
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. Copa do Mundo-14�

Felipão reestreia na seleção
Com o jaraguaense
Filipe Luís no

banco, Brasil inicia
sua preparaçao
para a Copa das
Confederações

seu centésimo jogo vestindo a

camisa de seu país.
Já Felipão fazmistério e pro

mete surpreender na sua esca

lação. No único treino prepara
tório, o comandante brasileiro
fez diversas modificações e defi
niu o provável time titular. O Bra
sil deve alinhar com Júlio Cesar;
DanielAlves, David Luiz, Dante e

Adriano; Ramires, Paulinho, Ro
naldinho Gaúcho e Oscar; Ney-
mar e Luis Fabiano.

.

No lado inglês, o técnico Roy
Hodgson terá os desfalques dos
atacantes Daniel Sturridge e Ier
main Defoe. A Inglaterra deve
entrar em campo com Ioe Hart;
Glen Johnson, Gary Cahill, Phil
Jagielka e Ashley Cole; Steven

Gerrard, Tom Cleverley, James
Milner e JackWilshere; TheoWal
cotteWayne Rooney.

A partida inicia às 17h30, no
EstádioWembley, em Londres.

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

/\ pós O pentacampeonato de
112002, o técnico Luiz Felipe
Scolari reestreia no coman

do da Seleção Brasileira nesta

quarta - feira. O adversário no

amistoso preparatório para a

Copa das Confederações é um
velho conhecido de Felipão. Em
2002, o Brasil eliminou a Ingla
terra na Copa do Mundo (por 2
a 1). O mesmo adversário mar

ca o retorno do treinador.
Entre os jogadores que atu

aram naquela partida, apenas
o meia Ronaldinho Gaúcho e o

lateral Ashley Cole devem ini
ciar o confronto como titula-'
res. A data será marcante para
o lateral inglês, que alcançará o

Inglaterra e Brasil

entram em campo às
1 ';h30, no Estádio

. de Wembley. APOSTA. Veterano e vencedor, FeUpão inicia hoje a
jornada de trabalho rumo ao hexacampeonato

1

1

MMA

Ariderson Silva lidera o primeiro ranking oficiaI
r'

SORRINDO Brasileiro Spider lidera o ranking
dos melhoees lutadores do UFC por unanimidade

I,

f I
\
}.

O UFC divulgou o seu pri
meiro ranking oficial. Os de
tentores dos cinturões sempre
serão líderes em cada'categoria.
Além disso, terá um ranking dos
melhores lutadores da entidade.

Desta forma, o brasileiro
Anderson Silva (o Spider) lide
ra por unanimidade, seguido
pelo americano Ion Jones, o

canadense George St-Píerre e

o também brasileiro José Aldo.
Nos pesados, o catarinense Ju
nior Cigano que perdeu o cin
turão no final de 2012, lidera
o ranking. Nos meio-pesados,
Lyoto Machida é omelhor brasi-

leiro e ocupa a segunda posição.
Nos médios, Vitor Belfort está

em segundo. Nos meio-médios,
o Brasil tem apenas um represen-

.

tante, Demian Maia, em quinto,
está em boa fase e tem boa se

quência de resultados. Nos leves,
Rafael dos Anjos, em oitavo, re
presenta o país entre os melho
res. Nos penas, os canarinhos não

aparecem na lista dos dez primei
ros. Em compensação, José Aldo
é dono do cinturão. Nos galos,
Renan Barão, dono do cinturão

interino, lidera as estatísticas. Nos
moscas, lussíer da Silva, em quin
to, tem o sonho de ser campeão.

Natação
Campeã se
aposenta

A natação é um esporte
dinâmico e por exigir uma
grande forma física, acaba
frustrando os planos dos
atletas de prolongarem
suas carreiras. Bicampeã
olímpica, a britânica Reb
becaAdligton, de 23 anos,

seguiu esta mesma linha
de raciocínio e anunciou
a sua aposentadoria das

piscinas. Em sua análise,
Rebecca afirma não conse

guir mais manter o mesmo
rendimento dos jovens.

Fórmula 1

Senna deve
ficar fora

Q Brasil deve mesmo ficar
com apenas dois represen
tantes na edição da Fórmu
la 1 em 2013. A Caterham
fechou com o-holandês
Giedo van der Garden e

frustrou a chance do brasi
leiro Bruno Senna con

quistar um cockpit. A Force

India é a única escuderia
com vaga disponível, mas a
vaga está sendo disputada
pelo francês Jules Bianchi e
o alemão Adrian Sutil.

Tênis de Mesa

Matsumoto

em84°
Muito praticado nos colé

gios, mas com pouco apoio
no alto rendimento, o tênis
de mesa está em alta no
Brasil. Campeão do Aberto
da Espanha, em janeiro,

"

o brasileiro Cazuo Matsu
moto subiu dez posições
no rankingmundial. Está
na 84a colocação. Além de
melhor do país, Matsumo
to é também o melhor da
América. O líder é o chinês
Xin Xu, campeãomundial
por equipes em 20i2.
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