
Guaramirbn

Garrafasplástícas serão trocadas por livros
o projeto Livro Livre, que começará junto com o ano letivo, vai distribuir 15
obras literárias para cada um dos cerca de trêsmil alunos até o fim
deste sémestre. Dezessete escolas vão participar da iniciativa. .111

Futebol

[uventus perde emXanxerê e segue em 7º
Depois de um bom primeiro tempo, onde segurou a Chapecoense,
tricolor cai de produção no segundei etapa e acumula a quarta derrota
no Catarinense. Placar final ficou 2 a 1 para o Verdão. Página 18

Funcionalism� público,

Servidores ínícíam
campanha salarial Educação

Que os pais não
responsabilizem a escola

pela falta de vergonha
na cara dos filhos.

Luiz Carlos Prates

Página 3

Sindicato realiza, hoje, assembleia para discutir percentual do
aumento que será encaminhado à Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Município aguarda a proposta para iniciar a negociação.
p'. 5.agma

EDUARDO MONTECINO
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Cativa
.. Este ano, a empresa da vizinha
Pomerode completa 25 anos de

, mercado e a diretoria fez uma surpresa
para.os colaboradores que, depois das
férias de final dé ano, foram recebidos
no primeiro dia de trabalho ao som

de uma banda típica alemã e com

tapete vermelho. Neste ambiente,
cada colaborador recebeu um abraço
de'bóas-víndas do presidente. A
Cativa já está presente em 10mil

pontos de venda pelo país.

··Petróleo e gás
Para que a indústria de Santa Catarina
possa aumentar sua participação na
cadeia tle fornecimento do setor de
óleo e gás, o Sistenia Fiesc lançou
o Comitê de Óleo e Gás, que será
presidido pelo gerente de relações

" institucionais de comércio daWeg,
Edgar Cardoso da Silva. Até 2020, o

segmento de óleo e gás prevê investir...'
US$ 400 bilhões para atender a
crescente demanda do setor emtodo o

.

país. No seminário de lançamento do
Comitê, realizado em Florianópolis, o
présídénte da entidade, Glauco José
Côrte, disse que, âlém de alavancar a

participação da indústria dó Estado
nos investimentos programados, o
comitê terá amissão de promover
a articulação corri universidades e
centros de pesquisa visando
ao desenvolviplentotecnológiço
dos fornecedotes pâra atenâer
as necessidades do setor.

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Pró-pesquisa
1\ edição 2012/2013 do edital

.['\pró-Pesquisa do Senai/SC

aprovou dez projetos para apoio
financeiro em inovação de pro
dutos ou processos, destinados
a empresas instaladas em Santa
Catarina. Também foram sele
cionados outros cinco projetos
para desenvolvimento de recur
sos didáticos inovadores, que se
rão utilizados para aprimorar a
educação profissional oferecida
pela entidade que integra o Sis
tema Fiesc. Ao todo, serámobili
zado R$ 1,38milhão em projetos
de inovação, somados os valores
do edital, das unidades do Senai/

se e das empresas envolvidas .

Os projetos de recursos didá
ticos inovadores serão desen
volvidos pelas unidades de Blu
menau, Florianópolis, Iaraguá
do Sul e São José. Entre as pro
postas, estão dois relacionados
a energias renováveis (bancada
didática para simulação de sis
temas aerogeradores e solução
pedagógica para geração de fo
tovoltaica), e outros dois volta
dos para educação à distância

(ambiente virtual para ensino de
lógica de programação e desen
volvimento de um novo modelo
da base tecnológica EaD).

Arquiteta
A arquiteta IaniaMaria
Pereira, de Iaraguá do
Sul, está entfe os cinco

ganhadores do prêmio
máximo doMaison
Docol ano IV; programa
de relacionamento da
Docol com arquitetos,
engenheiros, designers de

- interiores e decoradores.

Agora, Iania já pode preparar
asmalas rumo ao hotel
conceito que escolher. As

opções são: Dar Hi (Nefta,
Tunísia), CasaZinc (Punta del
Este, Uruguai),Wanderlust

(Cingapura), Nobis Hotel
(Estocolmo, Suécia) e Hotel
Debrett (Auckland, Nova
Zelândia).Além da viagem,
ela visitará a fábrica daDocol
em Joinville e conhecerá
o presidente da empresa,
Ingo Doubrawa.

www.ocponlíne.corn.br
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Corredor de ônibus
Ousado, o projeto de implantação de corredores
de ônibus em vias centrais da cidade é o

primeiro passo para dar velocidade aos coletivos,
em detrimento da velocidade dos veículos
individuais. As recentes intervenções em ruas

centrais inicialmente provocaram o caos, mas nos

dias seguintes grande parte dos veículos utilizou
vias alternativas e o tumulto ficoubemmenor.

. Esta é uma aposta válida, pois existem outras

vias - um poucomais longas - pelas quais pode
ser realizada a ligação entre os bairros, liberando
espaço para os veículos que não têm outro lugar
por onde passar. Umamudança profunda no
trânsito passa também pelamudança de hábitos
dapopulação que se desloca em automóveís,

Cesta básica
Embora os produtos da cesta básica sejam
também consumidos pelos mais ricos, o seu
peso no orçamento dos pobres émuito maior.

Portanto, o estudo em andamento no governo
federal para cortar todos os impostos incidentes
sobre os produtos da cesta básica tem grande
potencial para ser "vendido" como um projeto
social. Claro que este não é o único objetivo,
pois os produtos da cesta básica estão todos na
cesta de custos considerados para a apuração
da inflação. Reduzindo seus preços através da
redução dos impostos, o efeito imediato será
uma forte queda na inflação, que poderá ser até
negativa num primeiromomento. Tomara que
os impostos cortados não sejam adicionados em
outros produtos e que se promovauma pequena
reforma tributáriapara viabilizar o projeto.

LOTERIAS DUPLASENA
SORTEIO N° 1148
Primeiro Sorteio
03-11-18-23-33-35

.

Segundo Sorteio
10 - 12 - 115 - 22 - 25 - 39

QUINA
SORTEIO N° 3113
14 - 15 - 41 - 42 - 73

,
•
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Editorial

Melhorias no trânsito exigemmais educação
"Se formos avaliar o nível de educação da população

jaraguaense no trânsito, teríamos notas baixas e a

comunidade seria avaliada como mal educada nes-

se contexto. Um exemplo de como mensurar o nível

comportamental de uma cidade no trânsito é verificar

quantos equipamentos reguladores existem na cidade.
Só pela quantidade de radares e lombadas eletrôni

cas é possível verificar que temos um nível baixo de res

peito às leis. Se fossemos educados, não precísaríatnos-,
ter esses investimentos em controladores que forçam o

motorista a seguir as leis sob o risco de sermultado.
Com a falta de educação, a medida adotada para

que as leis sejam respeitadas é o uso desses mecanis-

Só pela quantidade de radares e lombadas
eletrônicas é possível verificar que temos

um nível baixo de respeito às leis.

mos repressores. Porém, para tudo tem de haver um

equilíbrio. E é esse o desafio que o novo diretor de
Trânsito da cidade, Rogério Kumlehn, tem pela frente.
Ele informou quehaviamais de 600 reclamações no se

tor. Conseguiu reduzir para 80. Mas avisa que as ações
serão feitas com base legal e estudo técnico. Nada será

Do leitor

Metasparaos 100 dias

Completamos pouco mais
de 30 dias frente à admi

nistração pública municipal.
Já nos deparamos com mui
tos desafios e inúmeros servi

ços que a cidade precisa. São
obras de manutenção viária,
tratamento de esgoto, acesso
da população ao atendimento
em saúde, educação, assistên
cia social e por aí segue a lista
de compromissos, urgência
e emergências que precisam
ser resolvidas.

Porém, neste início de go
verno é preciso dar um norte

aos trabalhos. Definir ações
que não sejam falsas priori
dades e dar início a uma ges
tão que volte seus objetivos
no bem-estar dos cidadãos.
Nesta definição da direção
que pretendemos dar à gestão
municipal estão as 100 metas

para os 100 primeiros dias.
Muitas já em processo de exe

cução, outras em análise, mas
todas definidas para agilizar
os processos na administra

ção' pública. Uma empresa
trabalha com metas, acredito

que a Prefeitura também deve
- trabalhar, pois é como. uma

empresa e o foco é na destina
.

ção de serviços públicos com
qualidade para as pessoas.

Nossa equipe trabalhou
muito e definiu metas para
que os 100 primeiros dias

marquem a forma de como

queremos administrar Iara
guá do Sul. Entre as principais
ações estão realizar estudos

para melhoria do trânsito, si-

nalização e. transporte coleti

vo, estudo e implementação
de programas nas áreas do
desenvolvimento econômico,
planejamento da cidade para
o futuro, pensando sempre no

crescimento sustentável, de

finição de local para constru

ção da primeira Unidade de

Pronto-Atendimento, otimi

zação dos programas de assis
tência ao estudante, capacita
ção para educadores e demais

funcionários, reordenamento e

implementação do SUAS, revi
talização do programa e ações
do Centro de Referência do

Idoso, implementação de po
líticas de incentivo ao esporte
e aumento do potencial de in
vestimento da Prefeitura. Estas
são algumas entre as metas já
definidas. Queremos e vamos

fazer a diferença. Já inÍciamos
um. grande processo de econo
mia em todas as pastas, com a

diminuição de números de co

missionados, revisão de con

tratos e muitos outros pontos
que precisavam de análise.

Estamos trabalhando mui

to, pois 100 dias, ou quatro
anos, passam rápido e a ação
do PoderPúblico deve ir de en
contra a esta velocidade que é

imposta. As metas já estão de
finidas. Vamos cobrar resul
tado de nossa equipe para o

cumprimento das mesmas e,

assim, fazer uma cidade me

lhor, voltada para as pessoas.

DieteI' Janssen
Prefeito de Jaraguá do Sul

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

. com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

feito no achismo. Ameta é melhorar a estrutura de ge
renciamento de trânsito para fazer com que a organi
zação de fluxo demotoristas, ciclistas e pedestres seja
feita de forma democrática e respeitosa.

Jaraguá do Sul precisa de um trabalho mais técni
co e voltado às mudanças que facilitem amobilidade
de todos os usuários sem riscos. O trabalho que está
sendo iniciado para deixar o trânsito mais organizado'
é o.que se espera da atual administração, que colocou
a melhoria desse setor como uma. das prioridades.
Porém, o respeito às leis que regem.essa área depende
apenas da consciência dos usuários. Isso é uma ques
tão de educação de cada um.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCario Prates

Hoje e amanhã
Acabei de ler sobre uma jovem inglesa, 27 anos,

que está em fase terminal após sofrer por qua
tro anos de uma dessas doenças malditas ... Nas fo
tos mostradas nos sites internacionais ela aparece
sorrindo, quem a vê nas fofos pode pensá-la bem
de saúde, plena de vida e cheia de futuros. Nada.
Ela está terminando ... E o mais comovente, ela fez
uma lista de prazeres e os quer viver antes de par-

. tiro Imaginou até mesmo uma falsa despedida de

solteira, ela que é solteira, sem namorado. Imagi
nou viagens, shows, chás da tarde, comidas fartas e

boas, tudo, tudo o que é o possível diante do escas-

so tempo possível.
.

Olhei para a carinha dela; olheimuito, olhei bem,
e a vi tão distante domundo quanto a estrela dama
nhã... E dizer que ali está uma jovemcom osminutos

contados e sorrindo como se estivesse diante do bai
le das debutantes de sua vida. Que ironia.

Juntei o pensamento sobre ela com o pensa
mento sobre os guris e gurias de Santa Maria, todos
levados pela estupidez da morte, estupidez muito

. mais pelo modo como vivemos que pela vida pro
priamente dita. A vida, mais das vezes, é unia loucu
ra que imaginamos, e o que imaginamos costuma

estar sempre no futuro. Quando eu isso, quando eu

aquilo, sempre futuro, sempre o horizonte do vago e

incerto futuro. Quando na verdade o que temos, só
o que temos, é esteminuto de agora.

Vem dessa consciência de que só temos o agora
. que os budistas antigos pregaram corno filosofia de
vida o desapego, o desapego dos futuros incertos e

o desapego aos inúteis materialismos da ·vida. Dar
o beijo agora, o abraço agora, vestir amelhor roupa
agora, beber a champanha da vida hoje, não ama

nhã quando houver uma festa especial ... Não temos
mais nada senão esteminuto de agora, por que en
tão não vivê-lo com a intensidade do juízo final?

Amanhã farei isso. Amanhã? Pode não haver o ama
nhã, aliás, o que é o amanhã senão o hoje de ontem?

Felicidade
A Leonela, de Criciúma, mandou-me uma frase,

ela sabe que gosto de frases e que as recolho para co
lecionar na memória. A frase da Leonela ela o tirou
de um Facebook, diz assim: - "Quem diz que dinhei
ro não pode comprar felicidade, obviamente nunca

.

esteve em uma livraria". Gostei, guria. De fato, livros
são remédios, passaportes, dinheiro, beijos e abra

ços, livros são a vida em páginas de papel, mas com
os ilimitados da mente humana em condensações.
Descobri-los na vida é vivermais emelhor,

Educação
E a leitora Leonela aproveitou a "viagem" e man

dou-me junto com-a frase aí de cima uma outra,
essa do pai dela e guardada de um discurso do Bri

zola, o mais aferrado político brasileiro à educação.
Dizia o "Briza" que - "Estas criancinhas são como

disquetes virgens; cabe a nós a responsabilidade de
fazermos as gravações que queremos ouvir no fu
turo". Isso mesmo, quem hoje educar bem às suas

crianças, terá no futuro a paz e um novo e melhor
mundo. Mas eu, infelizmente, não sou tão esperan
çoso assim, mais ainda vendo os pais que costumo
ver pelas esquinas. Credo, pobrescrianças!

Falta dizer
Vem aí. o novo ano letivo. Que junto com os ma

teriais escolares, os pais "incluam" no pacote a boa

educação dos filhos para não infernizar a vida das

professoras em sala de aula. Que façam isso e não

responsabilizem a escola pela falta de vergonha na
cara dos jovens alunos e pelo desmazelo deles dian
te dos deveres do dia a dia escolar. Certo? Duvido...

Fale conosco
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PSDB regional
Tucanos definiram a nova

composição do diretório

regional. A coordenadoria
ficou com o vereador de

Corupá, Eddy Edgard ,

Eipper. Já Rudibert Tank,
de Schroeder, ficou com
a vice-presidência. O ,

objetivo é fortalecer a

sigla para 2014, quando
o senador Paulo Bauer

pode concorrer ao governo
do Estado. JáVicente
Caropreso, Lio Tironi,
Carlos DieterWerner e

Jair Pedri manifestaram
interesse em buscar
uma vaga naAssembleia

Legislativa ou Câmara
dos Deputados,

Novo modelo
Secretário regional,
em exercício, Valerio
Verbinem (PSD), participa
hoje de encontro com

governador Raimundo
, Colombo (PSD), em

Lages. A reunião servirá
para que Colombo'
apresente aos secretários

regionais o novo

modelo de transferência
voluntária de recursos.

Guarda

Municipal
O assunto não foi discutido
com aprofundidade

.

desejada durante a

campanha eleitoral, porém,
a criação de umaGuarda
Municipal é cada diamais

. necessária. A PolíciaMilitar,
com efetivo reduzido,
não consegue combater a
violência e atuar no trânsito .

ao mesmo tempo. Prova
aconteceu na tarde de terça
feira. Chamados para atender
uma ocorrência, os policiais

.

que estavam designadas para
auxiliar no trânsito da rua
João JanuárioAyroso tiveram.
que abandonar 'seus postos,
aumentando a confusão
entre osmotoristas.

I Na presidência
o PSD de Jaraguá do Sul

contínuarásob apresidência
d,é CarionePavanello, que
assumiu Q comando da sigla
com a licença da ex-prefeita
CecíliaKonell, durante as

eleiçõesdo ano passado.
Com isso, fica praticamente
descartada qualquer
possibilidade de punição
a José de Ávila.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

retssranssen
Dieter Janssen
aasarme Anlvali

A� Q U 1'1' E r o s
Proieto pôrZll . e sua empresa

(47. ;:,371..o�;3
'IMw. re�s�n.s;$'�n.':::(lIm..br

Nesta sexta-feira, às 14h, acontece a

assembleia geral da Arnvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do Ita

pocu), com eleição da nova diretoria e

posse no mesmo ato. O nome do novo

presidente, porém, já foi escolhido por
consenso entre os sete prefeitos dá re
gião. Dieter Ianssen (PP) comandará a

entidade, quebrando urna sequência
de 12 anos em que Iaragua do Sul não
ficava com a cadeira, e depois de urn

ano em que o município por pouco
não saiu da associação. Segundo Die

ter, o objetivo é avançar nas bandeiras

conjuntas, como mobilidade urbana, a
questão da saúde envolvendo os hospi
tais e também do aterro regional.

O associativismo quarido levado
a sério tem resultado em importan
tes avanços. Exemplo recente fOI a:

conquista de R$ 500 mil do governo
do Estado para contratação do pro
jeto executivo de duplicação do tre- .

cho urbano da BR-280 e a promessa
pública do governador Raimundo
Colombo de que o governo repas
sará os mais de R$ 80 milhões ne

cessários para obra.

Seguindo exemplo
Seguindo decreto do prefeito Dieter Ianssen
(PP), José deÁvila (PSD) também não dará

folga de Carnaval na Câmara. Com isso, fica
mantida a sessão ordinária da próxima terça
feira, às 18h. O feriado fica somente para o

período damanhã de Quarta-feira de Cinzas,

Parceria
mantida

Prefeito de
Guaramirim,

Lauro Frühlich
(PSD), recebeu esta
semana a equipe

regional da Epagri.
"

O prefeito garantiu
amanutenção do

convênio e apoio para
implantação de uma

estação metereológica
às margens elo Rio

Putanga, na localidade
de Ribeirão do Salto.

•

Líder do pp.
Eugênio Juraszek assumiu a liderança de
bancada do PP na Câmara. Antes, chegou a

ser cotado como líder de governo, papel que
acabou ficando com Natália Petry (PMDB).

Negociação'
Especialista emMobilidade Urbana,
Jaime Lerner, estará em Iaraguá do
Sul na próxima quinta-feira, dia 14.

Vai conhecer a realidade do.município
e ouvir os anseios da administração
municipal, para depois apresentar uma
proposta para prestação de serviços.

Idosos -

Na próxima quarta-feira, o
prefeito de Guaramirim, Lauro
Frõhlich (PSD), se reúne com
coordenadores dos grupos de idosos.
.Vai discutir políticas públicas para
a parcela da população que
mais cresce no Brasil. "

Samba no pé
Presidente da FundaçãoMunicipal
de Cultura, Leone Silva (PT), corre na
organização do Carnaval. Segundo ele,
aexpectativa é de que o desfile de
rua, no sábado, reúna cerca de 10
mil pessoas.A torcida é para que a

chuva não atrapalhe o samba.

Proposta
Vereador de Guaramirirn, Evaldo João
Iunckes (PT), vai apresentar indicação
para que as mulheres que têm filhos com
deficiência trabalhem apenas 20 horas,
ficando livres meio turno para que possam
cumprir com os afazeres de mães.

Comissões
Estranho o fato do vereador Jair Pedri
(PSDB) ter ficado de fora de todas as

comissões legislativas da Câmara. Nem.
como membro foi incluído, enquanto
amaioria dos parlamentares
está em duas formações.

PAde �orupá
A Prefeitura de Corupá abriu editalpara
interessados em administrar o Pronto
Atendimento domunicípio. Hoje, a
Prefeitura repassaR$ 130mil mensais
ao Pró-Saúde, gestora da estrutura. Pelo
edital, este valor passaria paraR$ 140mil.

--- ----Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C�lDpanha salarial 2013

Servidores listam reivindicações
Reajustes no salário e no vale alimentação
e a aprovação do Estatuto estão na pauta

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

QSindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Ia

raguá do Sul (Sinsep) se reúne
em assembleia na noite de hoje
para discutir proposta de reajuste
salarial para 2013 e a pauta de rei
vindicações que serão pleiteadas
ao prefeito do município, Dieter
Janssen (PP). Na campanha do
ano passado, o sindicato reivin
dicou um ajuste de 12%, conquis
tando ao fim das negociações o

percentual de 8%, e aelevação do
vale alimentação de R$ 308 para
R$ 352 mensais.

"Vamos levar o estudo de

quanto o sindicato pode pedir
(de aumento) e de quanto a Pre
feitura pode conceder", disse o

diretor. "Mas queremos um au

mento acima da inflação", avi
sou. Além do ajuste, o Sinsep
também discutirá a pauta de

reivindicações. Na lista, poderá
ser incluído o pedido de aumen
to no vale alimentação, uma

revisão do estatuto do magis
tério e a "rápida aprovação" do'
projeto que altera o Estatuto do

Servidor, enviado à Câmara no

início do ano passado, mas que
foi retirado da Casa em maio a

pedido do prefeito em exercício
Irineu Pasold (sem partido) em
razão da legislação eleitoral.

A campanha salarial deste
ano tem como lema "saláriome
lhor é omaior investimento". Se

gundo o diretor do Sinsep, Luiz
Carlos Ortiz Primo, o aumento

do ganho real no salário dos ser
vidores não deve ser encarado
como um gasto. "Muitos pre
feitos querem economizar para
sobrar mais dinheiro para fazer

investimentos, mas a economia
tem que ser em outras áreas, sa
lário não se economiza, se am

plia", disse.
REAdUSTE Sérgio Kuchenbecker diz que

Prefeitura irá negociar, respeitando orçamento

Assembleias
.-

na regiao
De acordo com o diretor do Sin

dicato dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Iaragua do Sul e Região
(Sinsep), Luiz Carlos Ortiz Primo, as
assembleias que discutirão as pro
postas de aumento salarial e pauta
de reivindicações dos cinco municí

pios atendidos pelo sindicato foram
marcadas de acordo com a proximi
dade das datas-base de cada cidade.

Assim, até o momento apenas Iara
guá do Sul, Guararnirirn e Schroeder
tiveram suas assembleias agendadas.
Corupá eMassaranduba, cujas datas
base vencem no meio do ano, ainda
devem aguardarpor definições.

Guaramirim

Amanhã, sexta-feira,
às 18h, na Câmara de

Vereadores do município.

Schroeder
Dia 14/2, quinta-feira,
às 18h, 1;10 Auditório do
Centro de Múltiplo Uso.

Prefeitura analisará pedidos com base no orçamento
o secretário de Administração

e Finanças da Prefeitura de Iara
guá do Sul, Sérgio Kuchenbecker
(pMDB), afirma que a campanha
salarial do Sindicato dos Servi
dores Públicos Municipais de Ia
raguá do Sul e Região (Sinsep) é

"justa e correta". "O aumento nos

salários é um investimento, desde
.

que justo e de acordo com a lega
lidade", defendeu. "Namedida em
que ganhamais, o servidor atende
melhor, fica mais tranquilo e pro
duzmelhor", completou Sérgio.

De acordo com a Lei da Res

ponsabilidade Fiscal, o gasto
dos municípios com a folha de

pagamento não pode compro
meter o orçamento em mais de
51%. Segundo secretário, o índi
ce atual da Prefeitura, que tem o

Eleições no Sinsep

Novas chapas poderão participar
Depois de audiência de con

ciliação' na tarde de ontem, en
tre o Sindicato dos Servidores
Públicos de Iaraguá do Sul e Re

gião (Sinsep) e o Ministério Pú
blico do Trabalho, ficaram defi
nidos os dias 19 e 20 de março
para a eleição da diretoria do
sindicato. O prazo para o regis
tro de candidatura vai de 15 a

25 deste mês.

Agora, segundo o assessor

jurídico da entidade, César Len
- zi, deverá ser providenciada a

elaboração de novo edital para
o pleito, que será fixado nas de-

pendências do sindicato e pu
blicado em jornal de grande
circulação. "Também pedimos a

suspensão do processo (de ação
civil pública) até que sejam feitas
as novas eleições. Após o pleito,
a ata será juntada ao processo, o

juiz homologa e ele (processo) é
arquivado, sem qualquer tipo de

punição", disse César.
No dia 23 de novembro do

ano passado, filiados do Sinsep
entraram com mandado de se

gurança pedindo a suspensão
do pleito, previsto para o dia 27
do mesmo mês, alegando que a

entidade não publicou o edital

para inscrição de candidaturas
e chapas em jornal de grande
circulação, resultando na for

mação de chapa única, repre
sentando a situação.

Segundo o advogado da en

tidade, o Jornal de Santa Cata
rina foi o meio impresso esco

lhido depois de uma tomada
de preços. Além deste, apenas
outros dois jornais cumprem
com os requisitos do estatuto

da' entidade. "O sindicato que
vai escolher o jornal, mas é um
ou outro", garante Lenzi.

orçamento de 2013 previsto em

R$ 514 milhões, gira em tomo

de 46%, correspondendo ao pa
gamento de salários dos 3.071

servidores públicos.
Kuchenbecker preferiu não

fazer uma previsão de quanto

deve ser o reajuste da categoria,
pois aguarda a proposta do sin

sep e também pelo resultado do
levantamento dos números in
ternos da Prefeitura para saber

_gue índice pode ser concedido
sem comprometer o orçamento.

JUSTIÇA Em audiência ontem, decisão foi

pela abertura de novo processo eleitoral
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Entrevista

'Não existe
mudançasem
inconveniente'
Diretor de Trânsito fala sobre faixa exclusiva,
Guarda Municipal e modernização do setor

EDUARDO MONTECINO

'���1!A J?� �t:!�m.
Patricia Moraes

nada no achismo e nem porque
um ou outro quer", avisa ele, so
bre os pedidos de lombadas fí
sicas e padronização da veloci
dade nas eletrônicas. E é com a

mesma determinação que Luiz

Rogério Kurnlehn garante que a

situação vai melhorar. Através
de estudos realizados pelo Ins
tituto de Pesquisa, Administra
ção e Planejamento (Ipplan) e

com a operacionalízação sendo
responsabilidade da Diretoria
de Trânsito, Kumlehn afirma

que a mobilidade urbana será
transformada. A entrevista a

seguir também pode ser con

ferida em vídeo, no site www.

ocponlíne.com.br,

Depois de atuar 31 anos na

Polícia Militar, Luiz Rogé
rio Kurnlehn assumiu em janei
ro aDiretoria de Trânsito e, com

o cargo, o desafio de comandar
uma das pastas mais requisita
das da Prefeitura de Jaraguá do
Sul. Tanto que, ao assumir, Ku
mlehn se deparou com mais de
600 protocolos de reclamação
em cima da mesa. Levou um

susto, mas diz que já conseguiu
diminuir a papelada para 80 ofí
cios. Com agilidade e seguindo
as leis e normas é que ele pre
tende atuar. "Não vamos fazer

o Correio do Povo- Jaraguá
do Sul está chegando à marca
dos 100 mil veículos. O que fa
zer para acompanhar esta re

alidade que cada vez mais tem
tomado o trânsito complicado?

Luiz Rogério Kurnlehn -

Nós' .vívemos uma situação
problemática em função deste
alto número de veículos circu
lando, A proposta do prefeito
Dieter Janssen é que a gente
dê outros valores ao trânsito,
mude a cultura. A primeira
proposta é oferecer um siste
ma de transporte coletivo me

lhor, capaz' de fazer com que
mais pessoas deixem o carro

na garagem, optando por ir ao
trabalho de ônibus. Para isso
temos que mudar os padrões
transporte coletivo.

OCP- A Prefeitura irá im

plantar corredores de ônibus
nas vias centrais ainda neste

mês. Que reflexo esta mudan

ça trará?
Kurnlehn - Com esta situa

ção, baseado em outros muni-.
cípios, teremos um transporte-

. coletivomais ágil,mais rápido e

a diminuição do percurso para
o passageiro. O que as pesso
as mais reclamam é do tempo
que ficam no ônibus, da' falta
de linha e do não respeito ao

horário. Criando a faixa exclu

siva, teremos como benefício a

redução de tempo e os ônibus
terão mais facilidade para che

gar no horário.

OCP- E como os comer

ciantes estão vendo amudan

ça, que tirará 113 vagas de es

tacionamento?
Kumlehn- Não vamos ter

'problemas, A CDL (Câmara de

Dirigentes. Lojistas) foi chama
da antes para uma conversa. O

Ipplan fez tudo como tinha que
ser. Mas sabemos que não há

mudança sem inconveniente.

OCP- O prefeito Dieter

Ianssen defende que a popu
lação procure andar de ônibus
ou bicicleta nos dias de sema
na. Mas quem é ciclista sabe
dos perigos que enfrenta.

Kurnlehn - No Centro,
agora as ciclovias serão inter

ligadas. Mas sabemos que é

preciso estender este modelo
e o Ipplan já estuda como isso
será feito. Às vezes, são neces

sários apenas pequenos ajus
tes. Nada será implantado no

'achísmo' Além disso, também
vamosmelhorar a acessibilida-

de das calçadas, como está não
é possível ficar. A Diretoria de
Trânsito não faz projetos, mas
trata da operacionalização. ,

OCP- A Prefeitura deve fa
zer mudança em relação às

licenças para táxi. Quais' são
as irregularidades e quando
devem ser feitas as alterações?

Kumlehn - Estamos com

uma legislação atrasada. Este é o

primeiro problema. A última al

teração foi feita em 1985, depois
disso tivemos a Constituição
Federal, em 1988, e a mudança
no Código Civil. Por isso estamos
estudando um novo projeto de

lei, através daProcuradoria. Tam
bém fizemos vistorias e constata

mos alguns problemas, irregulari
dades variadas. Queremos levar
um pré-projeto para debater
com a categoria e chegar ao texto
final. Hoje, temos 58 taxistas per
missionários. Este. número é pe
queno, tem que existir aumento e

qualificação do serviço.

Em Jaraguá do Sul,
hoje, o índice de
morte é maior no
trânsito do que com

homicídios.

OCP- Sobre as faixas de pe
destres, além dos motoristàs
não terem a cultura de dar a

preferência, elas estão apa
gadas, o que atrapalha ainda
mais. Quando serão tomadas
as medidas necessárias com a

pintura das faíxasi
Kurnlehn - Vamos repa

ginar toda sinalização, a co

meçar pelas 20 ruas que mais

registram acidentes. Temos
índices alarmantes de aciden
tes e podemos diminuir isso si
nalizando a cidade. A questão
da pintura, temos uma empre
sa contratada que é de fora, e

ela vem uma vez por mês para
fazer todo serviço. Também
temos que modernizar o se

tor, que estava abandonado.
Para se ter uma ideia,' o fiscal
de semáforos - são 63 na cida-

.

"\

de - precisa pegar o carro toda
manhã e ir de um em um para
saber se está funcionado. Nos
dias de hoje isso é impensável.
Temos a proposta de criar uma
Central de Tráfego, onde tudo
será controlado através de um
sistema informatizado.

OCP- As lombadas eletrô
nicas e radares sempre levan
tam polêmica. Há também a

questão sobre as velocidades.
O Conselho de Trânsito vinha
discutindo a possibilidade de

padronização. Este assunto

voltará à pauta?
Kurnlehn - O motorista re

clama da situação, mas existem
vias onde a velocidade premis
sa é de 60 e outras de 40 qui
lômetros por hora. O cidadão,
quando entra no veículo, tem
que observar o que é previsto
na legislação. Não pretende
mos padronizar a velocidade.
Existe um Conselho Nacional
de Trânsito que mostra o que
deve ser feito. As lombadas fí

sicas, por exemplo, se fossemos
atender todos os pedidos, não
haveria uma esquina sem. Mas
é preciso ter critérios.

OCP- Santa Catarina en

frenta uma escalada da vio

lência; com suspeita de ata

ques envolvendo organização
criminosa atémesmo em Iara
guá do Sul. Criar aGuardaMu
nicipal não livraria a PM para
ficar concentrada no combate
à violência?

Kumlehn - Existe vontade
de alguns membros da ad

ministração municipal e até
mesmo do prefeito em mon

tar a estrutura. Não seria uma
Guarda Municipal, mas uma

Guarda do Trânsito. Porém,
primeiro é necessário pensar

.
nos custos, na formação e qua
lificação destes agentes. Do
outro lado, o que temos visto é

que a PM tem colocado em se

gundo plano o trânsito, até por
-esta questão da violência, mas
em laraguá do Sul, hoje, o índi
ce demorte émaior no trânsito
do que com homicídios.

OCP- O senhor, que já co

mandou a PM, como definiria
o comportamento do jaragua
ense ao volante?

Kumlehn - O motorista jara
guaense, como quase todos no
Brasil, dirige sem ter a consci
ência de que porta uma arma

que pode matar. Excesso de
velocidade, telefone celular, in
gestão de bebida alcoólica, urna
'série de fatos que acarretam em

perda de vidas. É preciso que
o motorista reflita mais ao en

trar no carro, se doutrine para
isso. A falta de atenção causa o

maior número de acidentes de

trânsito, vem bem na frente de
todos os outrosmotivos.

"
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LÚCIOSASSI
CULTURA Secretária de Educação Cláudia Chiodini

com os materiais que serão distribuídos para os aluno';" I' ,

Educa,ção
Medida
silDples
incentiva
a leitura

Alunos da rede pública de Guaramirim

podem trocar.material reciclável por livros

, GUARAMIRIM

Bárbara' Elice

magine um lugar onde
crianças possam tro

car garrafas de plás
tico vazias por livros.
A única exigência é

que elas estejam ma-
triculadas entre o período da .

pré-escola ao quinto ano da
rede pública de ensino, em

Guaramirim. O projeto Livro

Livre, que começa junto com

o ano letivo, vai distribuir 15

.

livros para cada um dos cerca

de três mil alunos até o fim do
semestre. São 17 escolas parti
cipantes.

-

Para os pequenos, a litera
tura infantil. Para os maiores,
há haikai (pequenos poemas

.

com três linhas) e poesias. As
linguagens varíarn.. mas todas
as histórias falam sobre valores'
morais, a importância da famí
lia e da preservação do meio
ambiente. Os textos e as ilus

trações foram criados por auto-
.

res e, artistas da região, como o

escritor João Chiodini. Para os

alunos, cada livro custa um

quilo de material reciclável.
Com uma tabela, eles poderão
descobrir quanto pesa cada

. objeto e levar o montante até

a escola. "São dois pontos fun
damentais: o valor cultural,
pois estaremos estimulando a

leitura e oferecendo o acesso

à cultura; e o valor ambiental,
da reciclagem", explicou a se

cretária de educação, Cláudia
Chiodini.

-

Os livros foram confecciona

dos, editados e impressos pelo
Instituto Evoluir, de Blumenau,
O projeto é uma iniciativa da

empresa Weg, com recursos da
Lei Rouanet. A cada 15 dias, a
equipe do instituto passará nas

escolas para recolher os ma

teriais e distribuir os livros. "A
literatura infantil é um gran
de recurso pedagógico, pois,
como são vários temas, esse

recurso ajuda a' desenvolver
o trabalho em sala de aula",
afirmou a diretorapedagógica
da Secretaria de Educação de
Guaramírim, Patrícia Thives .

De acordo com ela, o projeto é
um complemento à proposta.
pedagógica dos professores,
pois propõe discussões sobre
temas atuais e 'as relaciona
com o cotidiano das crianças.

Nesta semana, os professo
res se reúnem em oficinas para
conhecer os livros e criar estra

tégias para trabalhar os telhas

abordados em sala de aula.'

i
j
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E JUNTO COM ELASUA

TRANQUILIDAD,E

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com.br
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

li""" '

Sol entre
.r r, .

nuvens

Variação de nuvens-em se,
com chuva fraca e isolada

pelamanhã e na forma de

pancadas com trovoadas a

partir da tarde. Temperatura
elevada. Sexta-feira: Céu
mais encoberto com chuva

por alguns momentos,
da Grande Florianópolis
ao Norte. Nas demais

regiões aberturas de sol
com aumento de nuvens e

pancadas de chuva.

Ensolarado

"�"
�
Instável Parcialmente

Nublado

••
Trovoada

�
Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
·6h Oeste-Sudoeste 3km/h 96

·9h Oeste-Sudoeste 3km/h 97
• 12h Sudeste 5km/h 74
• 15h Leste 11km/h 58

5mm

80%• 18h Leste 14km/h 60
de possibilidade

·21h Leste 9km/h 72 de chuva.

Humor
Pescador mentiroso
Dois moleques resolveram sacanear-um dos pescadores mais mentirosos de
sua cidade. Aproveitaram enquanto ele cochilava ao lado de sua vara com a

isca lançada no rio, amarraram um tatu no anzol e.jogaram o bicho dentro

dágua:
,

- Seu Zé, acorda, tem peixe na linha!
-O velho pescador puxou a isca com o tatu fisgado, sem demonstrar amenor

surpresa.
Então os garotos disseram: ,,'

- Tá vendo só, Seu Zé? Depois o pessoal diz que o senhor é mentiroso. Nós
somos testemunhas de que o senhor pescou um tatu!

O mentiroso não pensou duas vezes e respondeu:
- Isso não é nada, filho. Esse aí já é o quinto, só hoje!

Sudoku

Preencha um quadrada
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
·lh09: 1,6m • 1h30: 1m

,e MINGUANTE

• 14h11: 1,6m • 12h41: O,9m

3/2 • Baixamar • Baixamar
• 9h58: O,4m • 7h45: O,3m

e NOVA
Tábua

• 20h06: Om • 19h08: Om

10/2 das marés llajai Imbiluba

e CRESCENTE

• Preamar • Preamar

17/2
• Oh34: 1m ·lh53: O,7m
• 1-2h31: O,9m • 12h28: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• 7h57: O,3m • 7h24: O,2m
·19h08:0m ·18h39: -O,lm

Rio do Sul
.... �
17° 25°

Blumenau
.....
19° 29°

HOJE

Jaraguá do Sul

eRegi� ..
AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁ)(: 27°C

�

FI
. - ür1onanopo
.... � ·rf
180 27° .�

São Joaquim.
.... �
10°210

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Nesse caso, então / A atriz Juliana, da TV
2. Cozer em substância oleosa
3. Festa pública nos terreiros de candomblé / Abre-

viatura (em português) de Gâmbia
4. (Fig.) Pessoa que ignora um assunto
5. Gêneros comestíveis
6. Outro nome da piaba, peixe de rio de boca peque.

na e fortes dentes / Naturalmente cruel
7. Nove, em algarismos romanos / Aquele que goza

de perfeita saúde
8. Croqui, rascunho / Um craque de nossa seleçâo

de futebol pentacampeã
9. Aquele que põe em ordem
10. Ave. de plumagem preta, que se alimenta de car

niça
, 11. Colega, companheira / (lngl.) Abreviatura de

, uma forma de jazz que faz grande uso de acordes
dissonantes

12. Coberta de ág,ua
13. (Fr.) Pudim feito de leite e ovos, assado em forno 11

/ Tradicional bairro da capital paulista.

VERTICAIS
1. Importante cidade do sertão. alaqoano
2. Desligado, desconectado, em inglês / Raspar /

(Fig.) Muitos
3. Zombaria cruel � Desassossego, impaciência

.

4. (Ingl,) Seis / Instituição dedicada a conservar, es
tudar e expor objetos de valor artístico, histórico
etc. / Meio ... gentil

5. O S.antana (1931-2006), técnico da seleção bra
sileira de futebol nas copas de 82 e 86 / Relativo
a burro

6. Ferramenta para remover terra, neve etc.1'Focali
zar / As iniciais da atriz Braga

7. Variedade de uva branca / Estrumar (a terra)
8. Aquele que sofre medo mórbido e angustiante de

lugares públicos e grandes espaços descobertos
9. Diz-se de fruto como o limão, a laranja etc., pró

prio para ser espremido I O primeiro livro de con

tos de Monteiro Lobato, em que o autor lança o

Jeca Tatu, retrato do caipira.
'

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁ)(: 28°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁ)(: 31°C

2 3 4 6 7 8 95

2

•
• II

•
• � •

•
• • II

•

• •
•

• II
•

4

5

6
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9

10.

12

13
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2013 I 9 I VARIEDADES

W poraeaso.com e contato@poraeaso.com

,

Atenção, meninas! Hoje, na Lico, vai rolar o primeiro bazar da

lojaAmei em conjunto com a Rareté e a Marie Dans Le Monde.
Será um encontro de moda, música e bom gosto totalmente
voltado para o público feminino. Com desfile, coquetel e sorteio
de brindes, o evento começa às 17h e tem acesso gratuito.

ERICDELIMA

o casal Keetlin Mara e Gilson Correia no

happy hour do Jack American Bar
............................................. :

.

Overseas
Morando em Londres há 8 anos, há pouco menos de 2

nosso brother Duda Picoli tirou um tempo para dedicar-
se à paixão pelamúsica eletrônica. Atacando as pickups
nas horas vagas, do hobby de montar sets e tocar para os

amigos em casa conseguiu pela metade do último semestre

de 2012 uma ponta no club britânico Golden Bee, onde

passou a tocar regularmente junto ao amigo Rafael Ebert,
sob o codinome Overseas Project, Talento reconhecido,
esta semana a dupla divulgou a nova de que receberam
convite para tocar no mundialmente famoso club Ministry
of Sound, também em Londres. A balada de estreia será dia
12 de abril. Que dizer dessa oportunidade para o rapaz?

GOLDEN BEEIDIVULGAÇÃO

Rafael Ebert (E) e EdQ.ardo Picoli

DIEGO jARSCHEL

Julia Becker desfUando

pelos corredores do Epic
Concept Club
........................................................................

Carnaval Space
Baladas com Life is a Loop, Calvin Harris,
Gui Boratto e James Zabiella, entre
outros, estão na programação do club de
Balneário Camboriú para os próximos
dias 9, 10 e 11. Tá a fim de concorrer a
"um par de ingressos para uma das datas?
Acesse o PorAcaso.com e veja como.

li
Fingi sergari por
8 anos e vivi como
um ser invisível.

Do psicólogo social Fernando B .

daCosta, que vestiu o uniforme
para sua tese de mestrado.

Confiram entrevista acessando

bit.ly/12nzzag

"
DIEGO jARSCHEL

o belo sorriso de Marinara

Gundt em destaque na

pista da Patuá Music
............................................................................

Happy hour vegano
Valendo notinha a variedade do cardápio do
Blackbird Bar,' que além de incluir recentemente a tão

apreciada batata recheada, oferece também lanches
vegetarianos e veganos entre as pedidas. Tem para
todos os gostos.

KELVYN CRISTOFOUNI

Elaine Molec e Andressa
Trinoski ao cair da noite
no Sunset do Villa
........................................................................

Coldplay não vem
Má notícia para quem aguardava a vinda do Coldplay
para o Brasil agora no começo do ano. Esta semana, a
banda publicou nota derradeira em seu site dizendo

que a turnê 2013 do álbum Mylo Xyloto teve de
ser cancelada por motivos além do controle deles.
Sirva de consolo, escreveram também que assim

que puderem decolar a América Latina é uma das

prioridades na lista de visitas.

Hoje à noite
• 22h - EventoAmei I DJ EltonWFOblewski
Local: Licoreria 147 3373 4845

• 22h ..:Quinta Sertaneja I Show com Ellys & Alex e Henrique
&Michel
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Pocket Show I Show com NatanaAlvarenga
Local: Blackbird 14'132752398

• 22h - Música ao Vivo I Show com Princípio Ativo acústico
.

Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

• 22h - Música aoVivo I Show com Enéias Raasch
Local:Villa Restaurante e Choperia 147 3275 1277
• 22h - Música ao Vivo IOda e Parceiros do Samba

. Local: Sarn'Bar 147 3054 4848

• 22h - Moom Country I Show comMoom Country e Felipe &
Fabrício
Local: MoomArt n' Musíc, em Joinville 147 8411 7001

CONTATOS eOUTRASOpÇÕES: ArribaMexi"," Bar· 33711160 /Confraria doChurrasco • 3275 14491 EspaçoOca- 3370 9160 / The üving Restaurante· 3376 48221 London Pub- 305500651
Cadlaçaria Agua Doce- 3371 8942/UcoIeria· 30540855/MadalenaChopp eCozinha· 3055 30591MovingUp· 99666691 1Mr8eef- 9608 2166/PatuáMusic· 3055 0064/

RoomMusic&Arts· 9654 13731Saaamentum Pub- 8832 1524/TheWayOub· 8433 0083 /UpperFloor·9915-W9 /DivinoOub - 96444767 /VillaRestaurante eChoperia· 3275 1277

:.1:.
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Bom dia!
Dom dia, urbe sorriso!Hoje é
Dquinta-feira, dia 7 de feve
reiro, e esta é a minha última
coluna da semana. Vou dar um
rolé cultural por Atlanta, nos

Estados Unidos, e retorno dia
19 de fevereiro. Enquanto isso,
a partir de amanhã, quem as

sume o bastão é Suelen Lesco

vitz, musa do colunista e mãe
doJoaquim. Vamos que vamos!

Patinação
Para quem curte patinação, o -

Shopping Mueller, em Joinville;
instalou uma pista na Praça de
Eventos. A Ice Adventure ficará

exposta no primeiro piso até
o dia 31 de março e os preços
variam conforme o tempo de

patinação. O grande diferencial
é que a superfície da quadra

. é composta por um material
sintético ecologicamente
correto. Bom também!

Lehmann's
O Restaurante e Bar Lehmann's,
no antigo espaço da Lívíng,
já conquistou sua clientela.
A casa tem superlotado de

gente interessante e descolada.
A novidade depois do
Carnaval será a feijoada todos
os sábados. Bom demais.
Volto ao assunto.

.
I
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Moa Gonçalves
FOTOS MAURICIO HERMANN

PRESENÇA Rasante da bonita Juliana

Salvador, da área de Marketing do

Hotel Kayrós, na eoluna de hoje

Lico Bar
Um point que está bombando é a

Lico Bar, casa que se destaca pela
boa música, bom atendimento e

muita gente bonita.

Boa! .

Antenado à onda de vistorias em
casas noturnas, um experiente

, empresário jaraguaense avalia:
"Não seria o caso de exigir, em
primeiro lugar, uma apólice de

seguro válida contra incêndio,
pânico e riscos contra terceiros,
incluindo morte"? Ca prá

.

nós, nenhuma seguradora
idônea correria este risco se o .

empreendimento não estivesse
dentro das normas legais.
Não é? Anotado!

SOLITA Num momento

só dela, Shelsyà Splitter
foi Oagrada sábado na
TheWay

Iunado oa
moagoncalves@netuno.com.br

j
{
r

3370-3242

Nas rodas
• o industrial Alberto
Correia, presidente da
Dipil, recebeu o staff
do futsal de Jaraguá e

estuda a possibilidade de

patrocinar a equipe em
2013. Volto ao assunto.

\
,
I

• O empresário da noite
jaraguaense, Charles Lux,
é destaque na Revista
Nossa de fevereiro, que já
está circulando.

.• Betinho Balsanelli

já prepara o tempero
do churrasco para
comemorar a estreia dos
21 aninhas, sábado, dia 9.
O festerê será na casa de

praia da farru1ia. CAPA Luiz Sérgio Assis Pereira Jr., presidente
da Associação das Imobiliárias de Jaraguá,

é capa da Revista Nossa de fevereiro

Niver da

Sandra
Quem comemorou seu

aniversário ontem, ao
lado do marido, Fábio, foi
Sandra Borchardt. Dia 17
de fevereiro eles festejam
também a reabertura do

- Restaurante ParkAurora.
Tim tim pra vocês,

Dica para recuperar o ex
Se você levou um fora e quer voltar para seu ex, não procure
cartomante, Mãe Dinah, Exu Tranca Rua e tampouco os

universitários. A solução está aqui. Confira quatro dicas

que são tiro e queda:
• Tenha calma. Paciência é uma virtude. Nunca pressione
seu ex. Quando for cumprimentá-lo, seja gentil e simpática.
Jamais tente convencê-lo de nada, pois a única coisa que
você vai conseguir é assustá-lo;
• Tente ficar longe dele. Provavelmente ele vai
sentir sua falta. Caso haja algum contato, vá devagar,

'

mas não desperdice a chance. Seja breve e não revele
nada da sua vida;

• Preocupe-se com a boa aparência e seja vaidosa. Fazer
exercícios lhe ajudará a ter uma boa saúde e a lhe manter

.

sempre ativa e animada;

• Não tenha medo de dizer coisas bonitas. É importante '

que ele se sinta bem quando estiver com você. Lembrar dos
bons tempos em que estiveram juntos é outra boa ideia,
mas lembre-se: tenha paciência. Paciêricia é tudo.

Quer sabermais? Dê um Google.
I 'II dHdl

FOTOS DIVULGAÇÃO

NIGHT Presença bonita
de Priscila da Silveira
na London Pub

. NIVER O dentista Ademir

Tascheck, que nas horas de folga
émusico dos bons e anima as
melhores festas de amigos, é o
grande aniversariante de hoje

"
Felicidade é a
certeza de que a

nossa vida não

está se passando
inutilmente .

Érico Veríssimo

Saüdades
Hoje, faz dois anos que
Ismar Lombardi nos deixou,
mas ele continua sendo

lembrado como nunca.
Ismar deixou um legado
de amigos. Inté, irmão.

Niver do Zeca
Nesta quinta, umdos
amigos mais queridos do

colunista, o empresário
José Luiz Rausis, o
Zéca, do Automóveis
Jaraguá, certamente será
o aniversariante mais .

festejado da cidade.

Parabéns, irmão! Que Deus

abençoe e ilumine você
e toda a sua linda e feliz
família. Cheers!

Te contei.
• Lembre-se que a
camisinha será a sua
maiorfantasia, hein?

• Sexta-feira rola a final
da Copa Beira Rio de
Futsal. O evento contará
com serviço de bar e
cozinha completo.

• Vi/marHertel, ex
prefeito de Schroeder, está
desfilando again. O mais
novo solteiro da praça.

• Estou indo. Volto
quando me encontrar.

• Com essa, fui!

SANrlNVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20,anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

{'Sem consulta ao SPC/SERASA

{'Créditos com excelentes taxas

{'Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

!
,
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@g1obo.com.

Um colegame chamou para ver os
e-mails que recebera por ocasião

do aniversário. Como estava a um passo
dos trinta, junto com as congratulações,
as mensagens traziam alertas: "vê se casa

agora", "para de enrolar a menina', "o
apto tá quase pronto, hein!". Eram amos

tras da pressão que ele vinha sofrendo.
Certa vez, um outro chegado, de casório
marcado e convites despachados,
não nos parecia empolgado quando
tocávamos no assunto. Depois de niuitas
conversas, descobrimos que o problema
era a Iaque, "Já que" eles moravam juntos
desde a época da faculdade, "já que"
arrumaram emprego na mesma cidade,

, só faltava ... Tiveram uma conversa em

tempo e cancelaram tudo. Hoje, estão
casados, cada um com o seu par.
Eu tenho uma amiga diferente. É
balzaquiana, avulsa por opção (um

-

sujeito a pediu em casamento semana

passada, mas ela é seletiva) e mora com
os pais. A sociedade preconceituosa
e machista se preocupa com essa

velas

Crônica

Na pressão
solteirice e acha estranho ela não estar

preocupada com casamento. Ainda
assim, ela é sempre consultada pelas

.

outras, para resolver situações amorosas
com namorados ou pretendentes. Iá a vi
respondendo mensagem romântica no
celular de outra guria, a pedido.
Outro dia, ela promoveu um churrasco.
Pressionado pela situação do vizinho que
"já casou" as duas filhas,_o pai a chamou
para conversar depois do evento:

- Rachel, aqueles outros não servem. O
Lamas me chega com uma caixa de suco
e um saco de gelo. Tá loco, vou tomar
cerveja com quem?
- Mas pai...
- Aquele outro, alemãozinho, não serve.

Ficou sentado ali no banco e só semexia

pra encher o copo. É daqueles que só vai

gritar pra ti: "Me traz outra cerveja que
hoje oVettel vai ganhar essa corrida!". O
tal do Lucas é o cara ideal pra ti.
- Mas pai, o Lucas já tem casamento

marcado para abril.
O velho fez uma cara de decepção e foi

limpar a churrasqueira.
Numa ocasião, eu "me consultando":
- Rachel, o que faria umamulher ter
interesse emmim?

Ela, sincericida, setenciou:
- Olha, é que tu, o fulano e o beltrano

"parecem que tem dinheiro".
Um conhecido define assim a nossa ami

ga independente: "Essa guria é um piá
sem pinto, até já perguntei pra ela: 'Oh
sua diaba, tu não tens TPM?' ",

ncou sentado ali no banco e só
se mexia pra encher o copo

- Filha, você tem que arrumar um
. cara como esse Lucas. Ele é prestativo.
Escolheu a carne. Temperou e assou.

- Mas pai ...
- Me explicou que o calor certo é o de 6

segundos. Sabe calcular a distância entre
a carne e o carvão.
- Mas pai...

IJIDO A IJIDO ..GLOBO - 18H
Femando despreza Norma. Isabel não aceita que Albertinho assuma a pater

nidade de Elias. Edgar diz a Laura que, se Albertinho quiser, tem direito de pedir a
guarda de Elias. Bonifácio leva Berenice para seu apartamento de ilpoio, mas ela
não cede à sedução do empresário. Celinha e Guerra se reconciliam. Guerra decide
promover um encontro entre Antônio Ferreira e Laura. Constância revela a Isabel

que ama Elias.

Cinema
JARAGUÁ ÓO SUL PARK SHOPPING Programação de 1/2 _ 7/2
• ARCOPLEX 1

.

• Jack Reacher- O Último Tiro - Le endado - 14h, 16h30, 19h, 21h30
.

• ARCOPLEX 2
• De Pernas Pro Ar 2 - Nacional - 19h, 21 h
• Detona Ralph - Dublado - 15h, 17h
• ARCOPLEX 3
• O Último Desafio - Legendado - 19h1 0,21 h2q,
• Uma Família em Apuros - Dublado -14h40, 17h

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B
.

Nando ·exige conversar com Felipe. Charlô fica nervosa com os comentários
de Blanche. Vânia se desculpa com lsacora. Olívia supõe que Blanche tenha um

Caso com Otávio e Charlô fica furiosa. Carolina deixa lsadora cismada com Vânia.
Roberta conversa com Charlô sobre o problema com Felipe. Nando ajuda Ulisses a
arrumar a barraca para a festa de São Genaro. Zenon fala paraCarolrta que não vai

ajudá-Ia GOm Charlô. Chartô e Roberta têm uma ideia para enfrentar Felipe. Nando
desiste de casar com Roberta. Charlô avisa a Juliana para não se aproximar de
Nando. Dino ouve Nieta declarar seu amor por ele. Nando fica curioso para saber a
decisáo de Roberta. Roberta surpreende os airetores da Positano.

�JORGE-GLOBO-21B
Theo se recusa a ouvir falar em Morena. Raquel discute com Amanda. Lívia

repreende Wanda por ter contrariado suas ordens. Helô fica intrigada com a morte

de Santiago. Sheila insiste em falar com Theo na saída do regimento. Rosângela
entrega Morena para Russo. Wanda tenta convencer Lurdinha a ir com ela para a

Turquia. Helô conta para Stenio que San�ago morreu. Mustafá fala que Ayla vai com
Zyah para o Brasil. Farid afirma. a Berna que irá ajudá-Ia a reconquistar o marido.
Wanda é liberada para sair do país. Áurea não gosta de saberque Érica voltou com
seu antigo namorado. Aisha questiona Helô sobre sua adoção. Mustafá conversa

com Farid e decide se reconciliar com Berna. Élcio diz que tará de tudo para vencer
Theo. Oemir chega à boate, e Morena desmaia em seus braços.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras�

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

. Gre�ci envia
a foto desta
belezinha. É
uma6lhote
de boxerque
tem cerca de
2 meses e é
a coisinha
mais linda e

divertida. A
família inteira
a adora!

Ashton Kutcher • ator

Carolina Magalhães· atriz
Gabriel Braga Nunes· ator

Francisca Machado
Gabriela N. Guths
Itacir J. Conti
Ivo Bianchini
José C. Demarchi
Katia K. Bnlch
Kevin Hansen
Luanna Hedler

Maria P. Sadinski
Marlindo Paterno
Reiner Modro
Tamara C. P. Rodrigues
Ursula C. B. Franzner
Verônica Kuster
Vilmar Machado
Zéli Butzke

7/2
Alvira Brych
André L. Grassmann
Carlos A. daSilva
Daniel C. Stuart
Dietmar L. Erdmann
Dirce S. Jordan
Eliana Kurt

www.ocponline.com.br

Lançamentos

o Lado Bom da Vida -

Matthew Quick

Pat Peoples, um ex-professor
na casa dos 30 anos, acaba
de sair de uma instituição
psiquiátrica. Convencido de
que passou apenas alguns
meses naquele 'lugar ruim;
Pat não se lembra do que o
fez ir para lá. Com o pai se
recusando a falar com ele, a
esposa negando-se a aceitar
revê-lo e os amigos evitando
comentar o que aconteceu
antes de sua internação, Pat,
agora víciado em exercícios

físicos, está determinado
.

a reorganizar as coisas e
reconquistar suamulher, .

porque acredita em finais
felizes e no lado bom da vida.

JOGO:
Pro Evolution Soccer

2013 - PC
Pro Evolution Soccer 2013
retoma às raízes do futebol
com níveis únicos de
controle e com uma ênfase
maior no estilo individual
dos melhores jogadores do
mundo. Graças ao feedback
dos fãs, PES2013 oferece
total liberdade para jogar
com qualquer tipo de bola,'
que pela primeira vez inclui
o controle total sobre o
chute e o primeiro toque.
Aprovado por Cristiano
Ronaldo, o PES continua
a empurrar as fronteiras,
refletindo perfeitamente a
genialidade de jogadores
de alto nível e capturando
a essência do trabalho em

equipe. O resultado será a

recriação mais fieldo futebol
moderno até omomento.
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. Morre Reg Presley, da
banda The Troggs
O líder da banda de rock britânicaThe

Troggs, Reg Presley, faleceu esta semana,
aos 71 anos, após uma longa batalha con
tra um câncer de pulmão. O intérprete de
"W:tldThing"morreu em sua casa deAndo

ver, no Sul da Inglaterra, cercado por seus
familiares e amigos, informou pelo Face
book o publicitário KeithAltham. Sucessos
dabanda também foram interpretados por
IimíHendrix e Bruce Springsteen.
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Be.10ncé anuncia: .

vira ao Rock in Rio

Após sua impecável apresentação no

Super Bowl 2013 - final da liga nacional
de futebol americano -, no domingo, a

cantora Beyoncé confirmou que irá par
ticipar do Rock in Rio deste ano. Seu show
no Brasil será parte da turnê The Mrs.

Carter Show - World Tour, que vai come

çarna Europa no dia 15 de abril. A venda
de ingressos para o Rock in Rio deve co

meçar em abril.

Jovem brasileiro
emociona jurados

-

o programa American Idol recebeu na
quarta-feira o brasileiro Matheus Fernan

des, 21 anos. O jovem que se mudou para
Atlanta/EUA, aos 12 anos, chegou ao palco
fazendo brincadeira em relação à sua altu
ra (ele tem 1,45 m). Amúsica escolhida foi
"A Change is Gonna Come", de Sam Cooke.
Sua apresentação emocionou os jurados.
No Brasil, o episódio vai ao ar amanhã, às
21h, no canal pago Sony.

Psy vai ca;ntar' COIll Claudia
Leitte no Carnaval de Salvador

o coreano Psy, dono do hitGangnam Style, vai subir no
trio elétrico ao lado de Claudia Leitte no Carnaval em Salva
dor. O rapper, cujo clipe foi o primeiro a ultrapassar amarca
de um bilhão de visualizações na história doYouTlibe, vem

ao país a convite de umamarca de lâminas de barbear. Como
é imberbe e dispensa o bigode, Psyvai cumprir o papel de

garoto propaganda ao incentivar os homens a depilar o peito.
Até o refrão de Gangnam Style foi adaptado para a campanha
publicitária. "Quero ver raspar", vai pedir o coreano na folia.

{

�
r
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MacFarlane não será
censurado no Oscar

"

Vocea
Quer publicar sua foto'! gÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br..

João Paulo
Laurindo

cola grau em
Processos
Gerenciais pela
Uniasselvi/
Famegnesta
sexta-feira. A

esposaMarina
e os filhos
EmanueUe

e Augusto o

parabenizam
por esta

conquista!

Claudio Brucb

comemora aniversário
neste dia 8. Quem deseja
felicidades é a esposa
Cris e a :filha Sarah.

Parabéns e beijos!

Nesta

sexta-feira,
acontece a

formatura

da
Turma de

Processos

Gerenciais

da

Uniasselvi/
Fameg.
Parabéns!

(
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Os organizadores doOscar reafirmaram
sua confiança em Seth MacFarlane, apre
sentador da entrega do prêmio do cinema,
e garantiram que ele não será pressionado
a controlar seuhumor ácido. Em janeiro, ao
anunciar os indicados, MacFarlane se refe
riu ao nazismo fazendo piada. A escolha do
humorista é vista como uma tentativa para
atrair um público mais jovem. MacFarlane
é o criador de "Uma Família da Pesada".

Horóscopo
rcheio de tJidâ'é respirarprofJJ:rúlLlmente,mo -se

livremente esentircom intensidade. A1exanderLõWen

CV) ÁRIES
�

1 �. Profissões que favoreçam o seu anonimato vão fluir
com mais facilidade, mas não perca a chance de
divulgar o seu trabalho. Tudo que envolva vendas,
comunicação e o público feminino será favorecido. O
romance ganhamaior solidez. Cor. cinza.

TOURO
Bom di!! para somar for� com as pessoas que
comungam dos mesmos objetivos que os seus. O
astral é dos mais promissores no campo profissional,

• podendo obter um aumento ou promoção. Viagem ou

mudança pode estimular a sua vida amorosa Cor. roxo.

II GÊMEOS
É hora de você mergulhar fundo nos assuntos que
envolvam a sua vida profissional. Há boas chances
de conquistar algo que sempre julgou impossível. O
dia favorece estudos, viagem, contato com pessoas
distantes e até concursos públicos. Cor. branco.

CÂNCER
Bom dia para ampliar seus con1atos e sua clientela
Viágem, divulgação e novas experiências de trabalho .

serão favorecidas. Não se descuide, porém, da
concorrência Nos assuntos do coração, tudo indica
que terá sucesso absoluto. Cor. laranja

LEÃo .

Jogue suas energias no trabalho e veja como seu
humor melhora. Só evite fazer muitas coisas ao
mesmo tempo para não se sobrecarregar. aprenda
a estabelecer prioridades! Na vida a dois, a sua
dedicação ao par fará toda a diferença COr. bege.

VIRGEM
Sua sensação de bem-estar estará associada aos
grupos da sua convivência Priorize atividades em

grupo e não vai se arrepender. Fazer o que se gosta é
a melhor maneira de manter o bom humor. Declaração
de amor será bem-recebida agora. Cor. marrom.

.n, UBRA
.

- Quanto mais forte for a sua identificação com o

que faz, maior será o seu progresso. Trabalhos

que envolvam ensino, publicação ou lazer serão
favorecidos. No campo sentimental, as relações
superficiais tendem a se romper agora. Cor. vermelho.

m ESCORPIÃO
I I L. Momento indicado para desenrolar questões ligadas

a herança, seguro, pensão, propriedade ou tudo que
seja seu por direito. Aposte no diálogo com as pessoas
do seu convivia. AD lado da pessoa amada, a fase é de

grande maturidade. Cor. creme.

• /\ SAGITÁRIO
)(.

•

No ambiente de trabalho, as parcerias contam com

aIÍíssimas vibrações: aproveite para se aliar aos
colegas. Seja mais realista com o que ganha e gasta
ou poderá ficar em apuros. Discrição é a palavra de
ordem no campo sentimental. Cor. preto.

V\_ CAPRICÓRNIO

'P Nada vai cair do céu neste momento, mas em
compensação você será bem-remunerado(a) pelo
seu trabalho. Brigas ou desentendimentos em famma

podem ser inevitáveis. Então, use o bom-senso! O
romance atravessa uma fase mais estável. Cor. preto.

� AQUÁRIO
.� Trabalhos que exijam discrição, sigilo e isolamento

serão especialmente favorecidos.Alguns contratempos
não estão descartados e podem tumultuar sua tarde,
mas não desanime! No amor, a segurança que sempre
desejou será conquistada. Cor. pink.

.

\ I PEIXES
.

7\ Este dia pode sermuito produtivo, porque o seu
entusiasmo e a sua capacidade de trabalho estão em

destaque: aproveite para se sobressair e conquistar
a 'confiança de seus superiores. O astral é de grande
maturidade no campo sentimental. cOr. creme.
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História do

Esporte
redacao@ocorreioc.J.opovo.com.br

Fabricante de ilusões
No futebol, não se usamais a termologia "ponta esquerda", mas
ele está ali, disfarçado de meia-atacante, é a senha para abrir
a porta das ditas defesas impenetráveis. Existem dois tipos de
"ponta esquerda": aqueles cuja função' é atuar na armação para
compor o meio campo e, os audaciosos, que atacam hora pela
esquerda, hora pela direita e pelo meio, sempre procurando o

gol ou um companlieiro bem colocado para o arrematemortal.

Messi, Cristiano Ronaldo e Rabinho são exemplos. Alceuzinho
pertencia a esta genealogia. Uma linhagem que não tem a

liberdade de separar o corpo da alma, e menos liberdade ainda
de separar a alma do espírito: são fabricantes de ilusões.

Alceuzinho
Nasceu em Itajaí, no dia 25 de fevereiro de 1950. Filho do
marinheiro Hercílio Alexandre de Simas e Adalzija Carvalho de
Simas. Tem cinco irmão: Alcino, Alcinaia, Alcinéia, Hercílio Filho
e Alcione. A famíliamudou-se para Joinville em 1956. Durante a

Segunda GuerraMundial, o Senhor Hercílio integrou as Forças
Expedicionárias Brasileiras no patrulhamento de nosso litoral.
Todos os filhos homens do casal foram jogadores de futebol,
destaque especial paraAlcino, que foi campeão defendendo o

América de Ioinvílle, como jogador, e técnico multi-campeão'
estadual dirigindo o Joinville Esporte Clube. Foi técnico do Iec nos

campeonatos brasileiros nos allos++++ de: 78, 81 e 84.

o Estudante
Alceuzinho iniciou os estudos no Grupo Escolar Rui Barbosa.
Lembrava com saudades-da primeira professora: Laci da Costa e dos

coleguinhas de aula, Ubiratã T. Agra, José Carlos Gomes de Oliveira
e Sônia Ribeiro. O curso ginasial foi efetuado Colégio Marista e o

ensino médio no Colégio Bom Jesus, todos de Joinville.
.

o Padre Elemar No Juventus
Alceuzínho jogouno melhor
time do "Moleque Travesso" de
sempre (1973 atémeados dos
anos 80). O luventus conquistou
tudo o que podia e o que não

podia. CopaNorte, Taça dos
Municípios e campeonatos
da PrimeiraDivisão.

Celebrou o casamento, desejou tudo
de bom para o novo casal e, com
incontida alegria anunciou, alimesmo
no altar: "Alceuzinho já assinou com .

o Iuventus"!Aplateia aplaudiu. Alceu
e Lucy tiveram duas filhas: Patrícia
eDéboraCristina; três netos: Alceu
Neto, Francisco eAugustoAlexandre,

Futsal
Foi um dos melhores jogadores de futsal de seu tempo. Jogou
pelos times da Mirtes.Marcatto e Iarita, Defendeu a seleção de.
Jaraguá do Sul em oito edições dos Jogos Abertos.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CRC/SC; 006269/0

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

35ANOS'
umA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978.

ALCEU DE SIMAS

(ALCEUZINHO)
CANTINHO DA SAUDADE

No 'mW1do dos esportes
Aos dez anos, Alceuzínho entrou para a Escolínha de Futsal ao Cruzeiro EC, depois ingressou
naAssociação Recreativa e CulturalAntártica (ARCA). O time da cervejaria formava a base
da seleção joinvilense de futsal. Conquistaram o 'Campeonato Estadual. O ano de 1969 foi
marcânte em sua carreira esportiva: trocou o futsal pelo futebol.

AméricaFC Baependi
Em 1971, o Baependi formou um
grande esquadrão. Os grandes times
de Santa Catarina já davammostras

de fragilidade financeira ante uma
nóva ordem econômica iminente e

Alceuzinho veio para o time azurra.

Com os olhos marejados, Alceuzinho prosseguiu: -

"Disputei os Campeonatos Estaduais nos anos de
1969/70, pelo time do meu coração, o América". Com
a voz embargada pela emoção, enunciou o time:
- "Raul Bosse, Bebeco, Zequínha, Luís Carlos eAlvacir;
Índio, Triunfo e Boris; Ciça, Reinaldo e Alceuzinho".

De volta à Cidade dos Príncipes
Com atuações brilhantes envergando a camisa número 11 do Baependi, o "Galícho" Caxias de
Joinville, dirigido pelo técnico Ítalo Arpino, veio repatriá-lo. Alceuzinho novamente falou em tÕm
grave: - "Foram dois campeonatos estaduais inesquecíveis. Fechou os olhos e como se estivesse

.

entrado no túnel do tempo foi me apresentando cada um de seus companheiros: - "Eládio,
Luizinho, Coruca, Dinho, Antônio Carlos, Carlos Alberto,Fontan, Mazico e ... Alceuzinho".

Traballio ·Quant;lo A1ceuzinho
retorDou à Joinville
Deixou em Iaraguá do Sul, o seu coração... Não, não foi
rio Baependi. Estava lána ruaBarão do ruo Branco n°
200. Ficou com a jovem professora LucyMaria Caglioni.

O primeiro emprego foi naHélio Gás, em
Ioinvílle, aos 16 anos. ErnJaraguá do Sul,
trabalhou na IndústriaNeves; Kohlbach,
Marcatto eBanco do Estado de SantaCatarina

o melhor Juventus de sempre- Anos 1970
DIVULGAÇÃO

Em pé: Nondas, Dalbérgio, Pe. Adolfo, Paranaguá, Faraco e Joel
Agachados: Luizinho, Serginho, Arizinho, Roquipho e Alceu simas

'Ocraque
"É pelo drible que se conhece o ponta" reza a
'Sabedoria popular. Para descreverAlceuzínho
só encontro uma palavra: o drible! Sabia usá-
lo como ninguém. Quando se pensava que ia
continuar seu caminho imprevisível, coisa que
acontece com todos os intuitivos, de repente ele
se tornava racionalíssimo e dava passe genial de
quase gol, alternando instinto e razão ..Canhoto
de origem e ambidestro por dedicação, encantou
plateias, arrasou defesas intransponíveis, fez
história com o seu drible de elástico e gols
espetaculares.gestosque eternizaram.o efêmero.

Cantinho da.Saudade
Na noite desta segunda feira (04/2/2013),
Alceuzinho partiu para a eternidade.
Adentrou ao paraíso com uma bola nos pés,
fintando e driblando anjos e santos.Veio
se juntar ao Padre Elemar, Roquinho, Tati,
Rubão, Serginho e a tantos outros craques
que formam o esquadrão celestial. Aqui na
terra, cantaremos pelos campos sem fim a

magia de seus dribles que tanto encantou os

apaixonados pelo futebol, nas alegres tardes
de domingo. Ficará eternamente em nossos

corações, bem ali, no Cantinho da Saudade.
\
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Obras ,na João Januário Ayroso

Omenor mo possível

TBABALHOS InstaIação de tubulação iniciou na terça e vai durar 20 dias

toristas precisam fazer mea

culpa antes de reclamar da

sinalização de interdição do
local. "Na rua João Carlos
Stein as placas dizem que
o trânsito está interditado.

Mas, as pessoas insistem e

acabam desrespeitando a si

nalização, entrando na área

interditada", declarou.
Até a manhã de ontem, 15

operários do Samae se concen
travam no fechamento de par
te do buraco feito no eixo da

via, para a ampliação da rede
de tratamento de esgoto na rua
João JanuárioAyroso.

Para a conclusão dessa

Diretoria de Trânsito
estuda alteração
do funcionamento
da sinaleira para
facilitar o fluxo

JARAGUÁ DO SUL
.......................

Carolina Veiga

Para facilitar a fluidez do
trânsito no entorno do tre

cho da rua João Januário Ayro
so até a João Carlos Stein, que
está interditado para a obra de

instalação da rede de esgoto, a
Diretoria de Trânsito avalia a

possibilidade de mudar o fun
cionamento da sinaleira de vias
mais movimentadas.

O diretor de Trânsito de Ia
raguá do Sul, Rogério Kumlehn,
afirmou que o funcionamento
do semáforo entre as ruas João
Planincheck e a João Ianuário
Ayroso será alterado. "Vamos
deixar o sinal com as luzes

piscando para permitir que o

trânsito flua, já que com a rua

interditada não há cruzamento

e,portanto, não há necessidade
do semáforo", informou.

Segundo Kumlehn, os mo-

LÚCIOSASSI

primeira extensão de 100 me

tros é necessária a instalação
dos equipamentos para a li

gação da rede de esgoto com

as residências e ruas laterais,
o rebaixamento da via, a co

locação da camada de pó de
brita e posteriormente, da ca
mada de asfalto.

Comércio local é afetado

pela interrupção do trânsito
O chefe de loja de um super-

.

mercado localizado no trecho
da João Januário Ayroso que foi

interditado, Cesar Kniess, afir
mou que com o fechamento da
via de acesso ao estabelecimen

to, apenas no primeiro dia de
obras o faturamento da unidade
caiu de 10% a 15%. Para rever

ter a situação, a rede adicionou
à publicidade veiculada no rá

dio, opções de rotas para que os

clientes cheguem ao local sem
enfrentar congestionamentos.

Entretanto, a principal preo
cupação de Kniess é com a con

tinuação das obras. "Quero ver

o que acontecerá quando o tre

cho em frente ao supermercado
for interditado. Nossa principal
clientela é aquela que está di

rigindo, passa aqui na frente e

decide parar. A rua está deser-
SITUAÇÃO Cesar Kniess lamenta a perda no
faturamento devido à redução do movimento

ta", afirmou.
A situação do padeiro Mar

cos Moraes, 32 anos, é to

talmente inversa à de Cesar
Kniess. Instalado no final da rua
Bahia, uma das alternativas de
desvios para os motoristas da

região, o proprietário de uma

padaria acreditou que com o

aumento do fluxo" de veículos
em frente ao comércio, a clien
tela aumentaria. Mas não foi o

que aconteceu. "Aumentou o

tráfego de veículos, mas o mo

vimento da padaria continua o

mesmo", concluiu.

Conforme o Samae,
em caso de muita
chuva as obras

serão paralisadas
e o trânsito liberado.

Quatro escolas
devem ser

ampliadas
Uma avaliação da estrutura

das escolas municipais de Gua

ramirim, realizada pela própria
Secretaria de Educação, apon
tou que pelo menos quatro
unidades não possuem salas
suficientes para atender a de
manda de alunos matriculados.

Diante da situação, projetos
para a ampliação das escolas
Atilano Kruguer, Urbano Teixei
ra da Fonseca, Professora Alice
Olinger e José Dequech já estão
sendo finalizados. "Guaramí
rim cresce muito e rápido, pre
cisamos acompanhar isso com

a oferta de matrículas para as

crianças em um ambiente de

qualidade", afirmou a secretária
da pasta, Claudia Chiodini.

A secretária desaprovou a

opção adotada pela antiga ad

ministração que instalou salas
modulares para suprir a deman
da. "Precisamos recuperar isso,
as salas modulares não são as

mais adequadas", destacou. A

administração ainda não tem os

valores de investimento, já que
o projeto ainda não foi encami
nhado para o setor de licitação.

Outras pequenas ações
emergenciais também foram to

madas. "Na escola Urbano Tei
xeira da Fonseca tínhainos pro
blemas de falta de organização,
entulhos, sujeira. Isso já conse

guimos solucionar", comentou.
Outra preocupação é a de

manda de vagas na educação
infantil. Segundo Claudia, a

lista de espera gira em torno de
400 crianças, mas na realidade
o número deve ser bem maior.
"Estamos atualizando a lista
e fazendo um levantamento.

Hoje existe um cadastro único,
mas vamos voltar para o cadas
tro direto nas unidades para fa
cilitar o acesso dos pais", disse.

o que o projeto.prevê:
• EscolaUrbano Teixeira
da Fonseca - reforma dos -

banheiros e construção de
uma sala de aula;

• EscolaAtilanoKniguer
construção de uma sala de aula;

• Escola ProfessoraAlice

Olinger - construção
de duas salas;

• Escola José Dequech -

construção de quatro salas.
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

escrito, tomando o máximo de cuidado

para não agredir ninguém, porém, se al
guém se sentiu ofendido, por favor, me
desculpe, não foi essa a intenção, mas,
sim, colaborar para estimular a reflexão
e a administração do movimento da
vida diária, incentivando na busca por
uma vida mais rica é repleta de bons
-momentos.

Quero aproveitar também para me

despedir temporariamente, pois estou es

crevendo um livro que será lançado ainda
este ano, por isso agora preciso me dedi
car integralmente às pesquisas e na elabo-

Passando a limpo

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROfESTO
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492197, clc o artigo 995 do código de Normas
da CGJ ISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 23742212013 Sacado: ADEUTA TERESINHA RlSSO Endere

ço: RUA ADAO NOROSCHNY 495 - VIlA LENZl - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89252-510 Cedente: PPDRA COMERCIO E INTERMEDlACAO LTDA Saca
dor: - Espécie: CT - N' Titulo: 313751-2 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 152,42 - Data para pagamento: 1510212013- Valor total a pagar R$234,98
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 152,42 - Juros: R$ 4,06 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência
R$18,65

Apontamento: 23772612013 Sacado: ClEE CENTRO DE INTEG EMPH ESCO
Endereço:AVMALDEODORO DAFONSECÁ,481 SALA 06 - CENTRO - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: HAFACRlS COM EQUlP lNF L
Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 979 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 80,00 - Data para pagamento: 1510212013- Valor total a pagar R$150,15
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,34 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$9,96

-

Apontamento: 23766012013 Sacado: DElSE LEANE CONZATTI Endereço:

Hoje quero iniciar falando diretamen
te com os leitores. Na verdade, trata

se de uma prestação de contas.
Primeiro quero agradecer a todos que

me acompanharam desde o início, e dizer
que me sinto muito honrada em poder
contar com o apoio de pessoas tão queri
das da nossa cidade.

Todos os assuntos abordados nos te
mas elaborados para O Correio do Povo,
no espaço Ponto deVista, foram sempre
escolhidos com muito carinho. Cada
assunto abordado nos textos foi devi
damente refletido e pesado antes de ser

ração dos trabalhos pertinentes ao livro.
Mesmo com muitas tarefas não dei

xo de tirar um tempo para me divertir e

aproveitar a vida - agora mesmo estou

preparando as malas para mais uma via

gem' porque trabalhar é bom sim, mas
é preciso usufruir dos resultados, Nunca
pode-se esquecer disso. Sentir o sabor é
bom para a saúde!

Agradeço ao jornal O Correio do Povo

pelo espaço e pela confiança e, mais uma

vez, agradeço a você, leitor, pelo apoio e

pelo retorno positivo que tive!

Fiquem com Deus!

www.ocponline.com.br

REVOGAÇÃO
DE PROCURAÇÃO

Torna público, a outorgante VITRINE SER

ViÇOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA

EPP representada pelo seu administrador

JULIANO LOMBARDI, que através de ins

trumento público em 27/11/2012, revogou a

procuração pública lavrada em 15/04/2011
às fls. 148/149 do livro n° 0427, no TABE

LIONATO GRIESBACH - Tabelionato de

Notas e Protestos de Títulos de Jaraguà do

Sul, para os outorgados EVANDRO HO
ENGEN e JANETE ANGELO WESSLER.

EXTRAVIO
DE DOCUMENTOS

A Empresa ANDRADE PINTURAS
LTDA ME, inscrita no CNPJ na

05.376.895/0001-87, estabelecida
na cidade de Jaraguá do Sul/SC,
à Rua Pedro Gonzaga, 200, Vila

Nova, Cep: 89259-320 comunica
o extravio, perda dos seguintes
documentos fiscais: três blocos de
notas - NFS de na 001 á 150.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ES1i\DO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 38D-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- se Novo Telefone/Fax (47)3274-1700

RUA MARINA FRUTUOSO 391 - Jaraguá do SlU-SC - CEP: 89251-500 Ce
dente: RCF INCORPORADORA lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
NP00037011 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 603,11 - Data para paga
mento: 1510212013- Valor total a pagar R$674,93 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 603,11- Juros: R$ 2,01 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23735712013 Sacado: EliANE LUCIA MAES Endereço: RUA
EUGENIO NOCOLINl,202AP 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-220 Ceden
te: KNOLL GASES INDUSTRWS COMERCIO E TRANSP. Sacador. - Espécie:
DMI- N' Titulo: 0256009 - Motivo: falta de pagamentóValor: R$ 320,00 - Data

para pagamento: 1510212013-Valor total a pagarR$424,11 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$320,OO - Juros: R$1 ,92Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 42,34

Apontamento: 23775812013 Sacado: GGMINDUSTRlALlIDAEPP Endereço:
RUAVICTORROSEMBERG 333 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400Cedente:
COPAGAZDISTRIBUIDORADE GAS SA Sacador. - Espécie:DMI-N'Titulo:
Room6X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 598,63 - Data para pagamen
to: 1510212013- Valor total a pagar RS676,38 Descrição dos valores: Valor do
título:R$ 598,63 - Juros: R$ 3,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 23777212013 Sacado: UCA EMPREENDIMEN1DS I1DA En

dereço: RUA AUGUSTO MlELKE 1410 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-423
Cedente: FONTE SECURlTIZADORA SIA Sacador: INDUSTRIA DE EQUI
PAMENTOS ITAPERIU lIDA Espécie: DMI - N' Titulo: 194 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 900,00 - Data para pagamento: 1510212013- Valor total
a pagar R$982,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 900,00 - Juros: R$
8,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 23766212013 Sacado: liCA lNCORFORADORA E ADMINIS
TRADORA DEBENS I1DA Endereço: RUACHRISTlNA ENRlCONI MARCAT
TO 23 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-423 Cedente: FONTE FOMENTO
MERCANTTLlIDA Sacador: INDUSTRIA DE EQUIPAM Espécie: DMI- N'TI
tulo: 205 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 480,00 - Data para pagamento:
1510212013-Valor total a pagarR$556,48Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 480,00 - Juros: R$I,92 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 23773012013 Sacado: MAlCO COELHO Endereço: PAUW
SCHIOCHET,94 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-440 Ceden
te: ABF - AUTO MECANlCA I1DA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
842014 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 275,00 - Data para pagamento:
1510212013-Valor total a pagarR$346,46Descrição dosvalores: Valor do título:
R$ 275,00 - Juros: R$I,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23764512013 Sacado: MCVCOMEROO E INSTALACOES ELE
TRlCAS lID Endereço: RUA ERICH MlELKE 80 - Jaraguá do SlU-SC - CEP:
89251-350 Cedente: ELETROCAL INDUSTRlAE COMERCIO DE MATERWS
ELET Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0125643 03 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 516,72 - Data para pagamento: 1510212013- Valor total a

pagar R$587,73 Descrição dos valores: Valor do título: RS 516,72 - Juros: R$
1,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23774912013 Sacado: MCVCOMEROOElNSTALACOES ELE

TRlCAS I1D Endereço: RUA ERICH MlELKE 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-350 Cedente: ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELET Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0125666 03 - Motivo: falta de pa

gamento Valor: R$ 790,45 - Data para pagamento: 1510212013- Valor total a
pagar R$862,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 790,45 - Juros: R$
1,84Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23723112013 Sacado: ROSA E GOMES lIDA ME Endereço:
RUA OSCAR EHLERT 286 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-836 Cedente: OXl
MlX COMERCIO DE GASES lIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N'Tirulo:
027898 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 252,00 - Data para pagamento:
1510212013-Valor total apagarR$328,54Descriçãodosvalores: Valordo título:
R$ 252,00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de0710212013.
Jaraguá do Sul (SC), 07 de fevereiro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 11

A RÁDIO QUE
BATE A AUDIÊNCIA.
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COLISÃO Cüo (foto) rodou na pista e depois bateu numa Saveiro, que capotou
\

BR-280

Acidente em rodovia
deixa quatro feridos

Bombeiros Voluntários de [araguá do Sul e
Guaramirim e Samu socorreram as vítimas

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

/\ viagem quase rotineira de
flJoinville para Jaraguá do Sul
namanhã de ontem foi traumá
tica para o empresário Isac Go

doi, de 56 anos. Ele dirigia uma
Saveiro, com placas de Ioinvílle,
quando o motorista de um Clio
teria perdido o controle do vef

culo, que rodou na pista e coli
diu contra a pick-up de Godoi.
A Saveiro capotou diversas ve

zes até parar num barranco, à
30metros da rodovia. O aciden
te aconteceu na BR-280, próxi
mo à divisa de Guaramirim e

Araquarí, por volta das lOh20,
e deixou quatro pessoas feridas.

, O filho de Isac, Ederson Go-

doi, de 34, faziaomesmo trajeto,
mas vinha poucos metros atrás
em outro veículo. "Vi à ambu
lância passando e resolvi parar
no acostamento para ver o aci
dente. Quando cheguei perto é

que notei o bigode e reconheci
meu pai", .conta, preocupado
com o estado de Isac. "Na hora'
ele estava consciente, conver

sando comigo e com os médi

cos, mas no meio da tarde, já no
Hospital São José, piorou e foi
levado para aUT!."

O passageiro da pick-up,
Antônio Fernandes Neto, de
63 anos, teve muitas escoria

ções pelo corpo e rosto. Ele foi
socorrido pelos Bombeiros Vo
luntários de Jaraguá do Sul e le
vado ao Hospital São José, onde

permanece-internado.
Maria Luiza Pelizzari Dalcol,

de 37 anos, e Marcia Antônio

Dalcol, de42, estavam no Clio
e tinham muitos arranhões
quando foram socorridos pelos
BombeirosVoluntários de Gua
rarnirim.: Maria Luiza apresen
tava suspeita de trauma no tó
rax e foi levada ao Hospital São
José, em Jaraguá do Sul. Marcia
Antônio também está interna
do na unidade.

"
Na hora ele estava

consciente, mas no
_meio da tarde, já no
,

Hospital São José,
piorou e foi para a UTI.

Ederson Godoi,
filho da vítima

GuaramirilJ1

Caminhão atropelamulher
Umamulher de 49 anos foi atropelada porumca

minhão, por volta das 15h de ontem, na BR-280, no
viaduto daMannes. Ela sofreu ferimentos na cabeça,

foi socorrida pelos Bombeiros de Guaramirim e en

caminhada ao Hospital Padre Mathias Stein, depois
transferidapara o Hospital São José, em Jaraguá.

Assalto
. PM prende suspeitos

Três homens, de 25, 26 e 40

anos, foram presos em flagran
te pela Polícia Militar, acusa

dos de assaltar um restaurante

e fazer a família refém, na rua

Padre Aluísio Boeing, na Bar
ra do Rio Cerro, em Iaraguá do

Sul, na noite de terça-feira. Os
suspeitos, que já possuemmui
tas passagens criminais, foram
levados ao Presídio Regional de
Iaraguá do Sul.

Os assaltantes invadiram o

local e amarraram os proprie
tários na cozinha enquanto le
vavam objetos de valor, como
joias e computadores, pro
missória e cerca de R$ 37 mil
em dinheiro. Eles fugiram em

direção ao Centro usando um

Ka vermelho, roubado no Pa

raná em janeiro e com chassi
adulterado. A PM foi acionada

por volta das 20h30 e iniciou as

buscas pelos assaltantes.
Com o auxílio da Polícia

Rodoviária Federal, a BR-280
foi bloqueada em Guaramirim
com um caminhão, que ficou
atravessado na pista. Os sus

peitos foramabordados e den
tro do veículo estavam todos os

pertences das vítimas, além de
dois revólveres calibre 38 e cin
co munições intactas cada. A
Polícia Militar suspeita de que
existam outras pessoas envolvi
das no crime.

j
j

DNULGAÇÃO/14°BPM

AÇÃO DA PM Dinheir� roubado foi recuperado
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PREGÃO PRESENCIAL N° 01l2013. FUNDO I\IIUNICIPAL DEASSISTÊNCIA
SOCIAL. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. COMUNICADO. Aos
interessados no Pregão Presencial n001 /2013-FMAS que conforme publicado
no Extrato de Edital do referido Pregão foram alterados as seguintes
disposições: a) Onde está: OBJETO: Constitui objetei da presente licitação,
a seleção de propostas, visando a Contratação de serviços para transporte
.especial de' pessoas, destinado ao Centro de Referência do Idoso - CRI,
conforme especificações e quantidades estimadas no ANEXO I do edital e
ANEXO III' - Minuta de Contrato, a, 1) Leia-se: OBJETO: Constitui objeto da

presente licitação, a seleção de propostas, visando a Ccntrataçâo de serviços
para transporte especial de pessoas, destinado ao Centro de Referência do
Idoso - CRI, conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I
do edital e ANEXO III - Minuta de Contrato b) Onde está: REGIMENTO: Lei
Federal8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10,520/2002, de 17 de julho de 2002
e DECRETO 6,737/2009 de 09 de julho de 2009. b.t ) Leia-se: REGIMENTO:
Lei Federal 10.520/2002 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n°

4,698/2002, de 03 de outubro de 2002, INFORMAÇÕES: J.nformações e
.

esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria da Assistência Social,
Criança·e Adolescente, no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8275;
pelo Fax (47) 2106-8292 ou ainda pelos e-mails id9677@jaraguadosul.
sc.qov.br, Jaraguá do Sul (SC), 04 de fevereiro de 2013,

'EUCI CRISTOFOLlNI
-Gerenciadora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
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CalDpeonato Catarinense
/ .

Novo tropeço tricolor
contraumgrande

Depois de u.m ótimo primeiro tempo, Juventus
cai de rendimento e acumulamais uma derrota

JARAGUÁ DO sUL
Agência Avante!

OJuventus foi à Xanxerê na

expectativa de surpreen
der o líder do Catarinense e

(

somar pontos. Fez bem o pa-
pel a que se propôs na primeira
etapa, mas caiu de rendimento
no segundo tempo e viu Rodri

go Gral comandar a vitória da

Chapecoense, por 2 a 1.

Pingo inovou na escalação,
deixando Paulinho e Lourival
no banco. Assim, iniciou a com

Wanderson;William, Paganelli,
Peixoto e Crasso; Pedra, Evan-

dro, Mazinho e Max; Leandrí
nho e Giso.

As mudanças surtiram efei
to e o tricolor equilibrou o jogo
na primeira etapa. Aos 27', Ro
drigo Gral aproveitou um reba

te de Wanderson para abrir o

placar. O gol não assustou o Iu
ventus, que buscou a igualdade
em uma linda jogada. Aos 43',
a bola passou de pé em pé até

chegar ao lateral William, qúe
finalizou com estilo.

No intervalo, Gilmar Dal

Pozza conseguiu acertar sua

equipe. O Iuventus não voltou
bem e Wanderson se tornou o

principal jogador em campo.
O castigo veio novamente aos

27' e novamente com Rodrigo
Gral, que aproveitou uma falha
defensiva para colocar oVerdão
à frente, vantagem que prevale
ceu até o apito final.

"Temos que valoriar esta

vitória. O Iuventus é um adver
sário que joga e marca muito
bem. Que tem jogadores de

qualidade", reconheceu Dal Po
zza. "O elogio não dá pontos e

não faz a equipe subir na tabe
la. O grupo é bom, mas precisa
mos buscar reforços", retrucou
o presidente Ierri Luft.

Jnven.tus volta à

campo apenas no dia

17, quando encara o
Guarani, em Palhoça.

Copa Beira Rio

Coremaco e Baga fazem a 'final na sexta
Coremaco e Baga são os fina

listas da segunda edição da Copa
Beira Rio de futsal. As semifinais
da competição preparatória ao

Torneio de Verão de Schroeder
foram realizadas na noite de on

tem, no ginásio do clube central.
Na primeira partida, a Core

maca passou pela Kaiapós, por
4 a 2. A equipe de Schroeder
contou com o reforço de Xoxo,

que no ano passado anunciou

su�, aposentadoria da ADJ e ago
ra disputa apenas competições
amadoras, Na sequência, o Baga

. superou a IncorporadoraKSDMI
PQN por 5 a 2, assegurando a se

gunda vaga na decisão.
As equipes se enfrentaram

pela última rodada da primei
ra fase, quando disputaram a

Chave B. Na ocasião, o Baga foi

melhor, vencendo por 2 a O e

garantindo a vaga na semifinal,
além da liderança do grupo.

A decisão acontece na sexta,
a partir das 21h, com entrada
franca. Na preliminar, às 20h,
Incorporadora KSDM/PQN e

Kaiapós jogam pelo terceiro lu-

gar. Antes, às 19h, os veteranos
do Beira Rio desafiam a Im

prensa numa partida amistosa.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

FINALISTA Veterano Xoxo, da Coremaco, é uma das estrelas da competição

FLAVIO MARON /DIÁRIo DO IGUAÇU

SANTO GRAL Com dois gols, artilheiro do Verdão

selou a sorte do Juventus na noite de ontem

CLASSIFICAÇÃO 6' RODADA - nJRNO

Chapecoense 2 >; lJuventus
Avaí2 x 2 Joinvil1e

Gamboriú 2 x o Metropolitano
Atlético-lB 1 x 2 Figueirense
20/02
19:30 Criciúma x Guarani

Coi. Times

7' RODADA - nJRNO

17/02
17:00 Gamboriú x Chapecoense
17:00 Metropolitano x Atlético-lê
17:00 Rgueirense x Avaí
17:00 Joinville x Criciúma
17:00 Guarani xJuventus

1 Chapecoense 15 i 6

SG,A%

6 '83,3%
2 Figueirense 13,6
3 Metropolitano 9

4 Criciúma 8

5

6

4 ,72,2%

Joinville 8

Avaí 8

Juventus

Camboriú

AtléticO:IB
Guarani

-4 '33,3%
,

-7 ,33,3%
-4 1-22,2%

4 -2A()%

8 1 ,44,4%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Rebaixados

Dennis Prants renova com
os Breakers pormais umano

Um dos percursores do fu
tebol americano no Brasil, o

técnico Dennis Prants renovou

seu contrato com o Jaraguá
Breakers por mais uma tempo
rada. Aos 42 anos, o experiente
treinador comanda a seletiva
de atletas marcada para o dia

16, naArena Jaraguá.
Na opinião do diretor Le

onardo Mattoso, "Prants é o

melhor treinador do Brasil,
mas nasceu no País errado",
brincou, se referindo ao grande
conhecimento que o técnico

possui damodalidade.
Segundo Mattoso, Prants teye

outras propostas de trabalho, al-

gumas mais interessantes finan
ceiramente que a jaraguaense,
mas optou por ficar, acreditando
no projeto que ele próprio esta

ajudando a desenvolver para tor
nar o time uma referência.

Em contrapartida, o time

perdeu dois atletas para o ri

val T-Rex, de Timbó. São eles
o 'defensive tackle' americano
AnthonyThomas (#96) e o 'run

ning back' Clair José (#23).
.

Treinador tinha
outras propostas,
mas optou pelo

projeto jaraguaense.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

EXPERIÊNCIA Aos 42 anos, Prants é um
dos percursores do futebol americano.no Brasil
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