
Herói de guerra
Anselmo Bertoldimorre aos 93 anos
o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra será

sepultado hoje em Iaraguã do Sul. Durante a batalha, atuou como encarregado
de ajudar no recolhimento dos feridos. Ao retornar do confronto, formou
família e se empenhou paramanter viva amemória dos pracinhas. ••

Controle do dinheiro público Scbroeder
.

Servidores irão

pedir reajuste
Sindicato reúne os filiados

para assembleia que vai definir
pedidooe aumento. Encontro
acontece amanhã. Página 6

Prefeitura .realíza
auditoria interna Esporte

.

[araguá pode ser
candidata ao fase
Depois da desistência de
Joinville em organizar o evento,
município é apontado como
possível sede. Página 18

Pelo menos 100 contratos estão sendo avaliados, entre eles o de concessão do

transporte coletivo. O trabalho de revisão não tem prazo para ser encerrado.

Página5

Preparado� para as aulas
FOTOS LÚCIO SASSI

.o estudanteMatheus, de 11 anos, organi.Zóu 0_materialque irá usar no 6° ano. Nessa nova fase, terá aulas com mais

professotés. Já a coordenadora de EnsinoM3iiá Ângela passou ontem. por tuna quaUtjcação com colegas de outras
J .,.

escolas deJ� do Sul. Elà vai ajudar no aprendizado dos a1W1OS no ano letivo 2013, que inicia amanhã. Página l�
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Estação
do Tempo ...

Embora seja um
estabelecímeríto recente,
que comemora hoje
apenas cinco anos de
atividades, já pode
festejar a vasta
clientela conquistada.

"

Terra Boa
Secretaria daAgricultura
homologa investimentos
deR$ 33 milhões do

Programa Terra Boa e
. Resoltl_ções do Calcário,
Sementes de.Milho e

. <Forrageiras pm;a O ano de
2013. OPrograÍna Terra
soa vai subsidiar 220mil
sacas de milho, 270mil
tonelad�s de calcário e

3,5mil kits de insumos
'para plantio d� forrageíras
pata gado'léiteiro.,

.

Cristais
Empresas blume'nauenses
- especialmente a

Cristallerie Strauss -

i. contínüam utilizando urna

téc�cápraticameÍ1te em
desuso, qv� é.a produção
artesanal.Isto não significa
que estejam saindo do
mercado, pois estes
cristais continuammuito
valorizados, ,esp.eci�ente .

porque apresentamurn
importantediferencial.
Eles cõntinuaffi fazendo

m muito sucesso nas

feiras, tanto nopaís'
como no exterior, mas
correm riscos para o

futuro,já que precisam
continuar a formar
novos profissionais.

Cipa
Inicia na próxima
segunda-feira, dia 18,
evai até o dia 22, no

Cejas, o curso promovido
pelaApevi, visando •

qualificação na prevenção
de acidente e doenças
decorrentes do trabalho.

www.ocpcnlíne.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Facisc
/\ pós. r:�izar urn estudo técni

rlcO-JurldlCO sobre o Decreto

1.357/13, do governo de Santa Cata

rina, que unificou alíquotas de ICMS
sobre mercadorias provenientes de
outros Estados, a Federação das As

sociações Comerciais e Industriais de
Santa Catarina (Facisc) está alertan
do para a sua inconstitucionalidade.

Segundo a análise, a norma atinge
diretamente os optantes do Regime
Simples e é incompatível com o siste

ma, prejudicando micro e pequenas
empresas dó Estado. "O decreto in-

vade a .compétêncía da União, pois a
.

Lei do Simples nacional não pode ser .

alterada por norma estadual. Além
disso, fere o princípio da não cumu

latívidade de tributos, duas situações
que o tornam inconstitucional", de
talha o assessor jurídico da entidade,
Lucas Calafiori deAssis. O presidente
da Facisc, Alaor Tissot, encomendou

.

o estudo após diversas manifesta

ções de preocupação do setor. Maior
entidade empresarial do Estado, a

federação alcança 27 mil empresas
catarinenses.

DNULGAÇÃO

Mantega
Está visível o gradativo isolamento do ministro Mantega dentro do

governo. As pressões de fora pelasua saída estão cada vez maiores
e a presidente Dilma Rousseff parece que está se convencendo de

que quando o time não ganha jogo, é preciso trocar o técnico, mas
. reluta, pois implica em admitir o que cansou de negar.

Veículos
o Brasil alcançou a posição de quartomaior mercado mundial de
veículos, mas esta posição foi conquistada à custa de um volume
crescente de financiamento. O índice de inadimplência do setor passou
de 2,5% dos contratos em 2010 para 5,6% em 2012 ou, um calote de R$
10,5 bilhões. Os juros desta modalidade sempre foram relativamente
baixos, pois o veículo é a garantia do empréstimo, mas com a queda nos
preços dos usados esta conta começou a ficar difícil de fechar.
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BMW
A publicação no Diário Oficial da União do

enquadramento da empresa no Programa
de Incentivo à Inovação Tecnológica e

Adensamento da Cadeia produtiva deVeículos
Automotores (Inovar-Auto) abriu caminho

para a instalação oficial da empresa no Brasil
e o início das obras emAraquari. As margens
da BR-lOl vão receber um novo atrativo.

Cenário de sonho
Imagine sua loja instalada em urn lugar
onde circulam muitos consumidores com
bom poder aquisitivo e que precisam

-

encontrar alguma ocupação para diversas
horas que permanecerão naquele local.
Construir este espaço é o propósito da

empresa que assumiu a administração
do Aeroporto de Guarulhos, o maior do
país. O movimento normal do aeroporto
é de 70mil passageiros diariamente e

o objetivo dos novos administradores é

ampliar a renda através do aluguei de um
número muito maior de lojas e, o mais

importante, ummix variado de opções.
Esta é a realidade de diversos aeroportos _

ao redor do mundo, que oferecem um

mínimo de conforto ao passageiro, ao
contrário dos aeroportos brasileiros que
oferecem apenas alguns estabelecimentos
comerciais caríssimos e poucos e

desconfortáveis lugares para sentar .

Irrigação
A irrigação das lavouras está crescendo
em ritmo cada vezmaior e hoje já existem
cinco milhões de hectares instalados. A
novidade é que o aumento dos preços
dos grãos está incentivando o uso deste
recurso nas lavouras. Hoje, 5% das áreas de
cultivo de grãos já são irrigadas. A irrigação
deverá dar umsalto com ofim das obras
de transposição das águas do Rio São

Francisco,'que permitirão a incorporação
de vastas áreas. AAgência nacional de
Águas (Ana) acredita que o volume de
áreas irrigadas possa alcançar rapidamente
os 30 milhões de hectares. Isto diminui a

.

dependência das chuvas irregulares.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 866
01 - 02 - 03 - 05 - 07
08 - 09 - 10 - 11 - 13
14 - 18 - 20 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 3117
22 - 24 - 37 - 40 - 48
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A campanha da fraternidade desse ano, que será,
lançada no Brasil hoje, pela Igreja Católica, terá como
tema a juventude. Ela acontece num .momento em

que a maior instituição religiosa do mgndo está em

turbulência com an<:>tídil da renúncia dó Papa BentO
16, agendâãa.para () final desse mês.

Arelaçãojuventude e Igreja parece bem antagô
nica se analisarmos os comportamentos desses seg
mentos na atualidade. Os jovens se mo�trarammais
críticos com apostura da religião e dnurrináâ ainda
cõnservadoras para pregar a fé.. Com um di�curso
censíderãdó muito arcaico J� conservador, a Igreja viu
perder ao.longo dos anos a juventude que antígamen-

Charge

A D1()bilização. dos jovens'para a
IiJ,tenção aos' princípios cristãos

deve ser moti1l'adóra para lIIJlI:J, nova
fase qu,e a Ip-eja deverá entrar com

a escolha do novo Papa.

te era fomentadora de novos católicos.
Mas também muito da perdição do jovem deve

se à falta de um amparo espiritual. Drogas, distancia-

,
\.

Do leitor

Obras na João [anuário
Sabemos que são de extrema

necessidade as obras de sa

neamento que estão sendo reali
zadas na cidade, obras estas que
deveriam ter sido feitas em outras

administrações e foram protela
das. Porém, estou sendo bastante
prejudicado em meu comércio por
estar exatamente no cruzamento

das ruas João Ianuárío Ayroso com:

aJoão Planincheck.Ali, meu portão
está sendo bloqueado a todahora.

Em frente ao comércio que ad
ministro: Beleti Automóveis - notei

que, em determinada parte da via,
quando avala estava sendo fechada,
havia um vazamento visível. Che

guei a fazer um vídeo paramostrar
isso. Mesmo assim, fecharam a vala .

sem arrumá-lo. Ou seja, o encana

mento ficou vazando o resto do dia
e ànoite também.

No outro dia, 01) funcionários
tiveram que abrirnovamente a vala

para arrumar. Passaram-se alguns
dias sem obrano local e o vazamen
to estava lá novamente.

Ontem, o Samae abriu nova-

mente o local. Fui até lá e falei com
um funcionário que estava fazen
do o reparo e comuniquei o que
havia ocorrido nestes últimos
dias. Alertei que estava enviando
um e-mail aos meios de comuni

cação sobre a atitude.
O mesmo funcionário respon

deu que eu mandasse o jornal vir
aqui fazer o reparo. A obra se toma

mal executada quando precisa ser
repetida três vezes. Isso represen
ta desperdício de tempo, dinheiro,
revela um serviço realizado por
irIcompetentes e despreparados,
como esse funcionário que deixou
claro que não está comprometido
com o trabalho, nem a atual admi

nistração, que tenho certeza será a

melhor de todos os tempos.

DeIcio Luís BeIeti,
Morador

Posição do Samae: O Samae infor
mou, através da assessoria-de im
prensa, que iráverificar a situação e

entrará em contato com o reclainante.

I 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.

mento <ias famílias, envolvimento comcrirnes podem
ser vistos como reflexo da carência de um direciona
mento que a religião pode âar, desde que sendo usa
do como uraamparo para a formação de.cidâdão§ de
bem e não para uso de pregadores radicais de dOlltti
nas que engessam o pensamento humano.

Amobilização dos jovens para a atenção aos prin
. cípios cristãos déve ser rríotíeadora para uma nova

fase qUê alg.reja deverá entrar coar a escolha do.noso
Papa. A expectativa é que haja urnamudança nos drs�
cursos conservadores dessa instituição para qqe, se

aproxime mais da realidade, mas sem perder a essên
cia dos ensinamentos cristãos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Para pôr nomural I
Psiu, professora: dê uma olhadinha para os dois

lados! Não vem ninguém? Tem certeza? Então

pegue esta página do jornal e fixe-a no mural da

escola, mas faça isso rápido, ninguém pode vê-la.
Por que ninguém pode vê-la? Porque vão chamá-la
de subversiva, vão chamá-la disso edaquílo, e sabe
como é, melhor é evitar. Pronta? Então, rápido, fixe
a página no murâl ...

Pais e alunos precisam "lembrar" que o ano letivo
está começando e é preciso que alguém em sala de
aula tenha a "coragem' de discutir e adotar na escola
os princípios que norteiam as "escolasdesamba do
Rio de Janeiro... Não entendeurvou deixarmais claro.

Hoje, entrar em sala de aula émais que ato de co

ragem de uma professora, é quase um irIstinto suici

da, tamanho é o risco de insalubridade em função da
generâlizada má-educação dos jovens e "crianças"
Insuportáveis, diabólicos, regra geral: regra que deve
comportar exceçõesmas que não as conheço.

As escolas de sambado Rio de Janeiro, poucagen
te sabe disso, não toleram atrasos, índiscíplínas emais

que três faltas aos ensaios, tudo devidamente justifica
do por razões de ordem superior. Não toleram drogas,
bebidas, nada, nada que comprometa a harmonia da
"escola" e a disciplirIa exigida para o desfile na Sapu-
.'

.

caí. E tudo funciona e ninguém pia, ninguém abre a

.
boca. Não tenho dúvidas, um carnavalesco de "escola"
de samba devia ser oministro da educação em BraSÍ
lia. E os outros "carnavalescos" deviam ser diretores de
escolas por todo o Brasil. Bah, seria um abraço na dis
ciplina, na ordem e no progresso. E dizer que toda essa

ordem-disciplina e exuberância que vemos na aveni
da vem de gente humilde, do "morro', gente de pouco
estudo, mas absolutamente séria diante dos compro
metimentos exigidos para que uma "escola" se dê bem
no asfalto. Com certeza, o que mais falta em Brasília

são carnavalescos sérios, das escolas de samba... Os
outros, os plantonistas de Brasília, servemmais é para
desfilar no bloco dos sujos...

Ziguezague
Com. olhos de garimpeiro da Serra Pelada, acom-

. panho pela tevê os desfiles das escolas do Rio de Ja
neiro. Faz anos que procuro por um sujeito, ele ou ela,
em ziguezague, para lá e para cá de tanta droga ou

bebida. Nada. Nunca consegui ver. E sabes por quê?
Porque um dia ouvi um carnavalesco dizer que se a

direção da escola pegar um sujeito cambaleante de
bebidas ou drogas antes do desfile ele é tirado pelos
cabelos da escola, não desfila. Quer dizer, só nos quar
téis existe essa disciplirIa, só. E dizer que ela pode ser
encontradanuma "escola" de samba, o que é a vida!

I
t
y.

i
f
I
1·
r
I

!
!

Prazer
Por que as pessoas suportam num desfile. de es

cola de samba todo aquele peso de certas fantasias?
Porque no desfile da avenida o folião se esquece do

peso da fantasia e mergulha na fantasia do seu pra
zer. O peso das coisas na vida não está nas coisas
em si mesmas, mas no modo como as "pesamos"...
Quem dá duro no trabalho pensando em prazer,
não se cansa,não geme, vai longe a acaba promovi
do. São tão raros quanto os reismomos ...

Falta dizer
Nunca me esqueci da marchinha que um dia

aprendi num dos carnavais da minha vida: "Con- -

fetel pedacinho colorido de saudade/ ao te ver na
fantasia que usei! confete/ confesso que chorei...

"

Triste, mas a vida é feita de pequenos confetes do

passado.'Melhor é esperar pelo "confete" que ain
da não nos foi jogado ...

Fale eeneseo
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Faltou ,gingado
Pegoumal a participação
do secretário de Saúde,
Adernar Possamai (DEM),
no Carnaval carioca,
até porque ele faz parte
de um governo que fala

er,n moralizar o serviço
público. Enquanto os

servidores não tiveram

ponto facultativo e

trabalharam, Possamai
postou na rede social
fotos em que aparece na
CidadeMaravilhosa. Não

precisa nem dizerque o

descontentamento foi geral,
mesmo com a justificativa
de que aviagem estava

programada anteriormente.
Faltou gingado ao

.

secretarío, que comanda
uma das pastasmais
visadas da administração.

Aterro regional
Prefeito Dieter Janssen

-

estará em.Mafra hoje, para
conhecer o aterro onde é

depositado o lixo levado
de Jaraguá do Sul. Como

presidente daArnvali, Dieter
pretende avançar no projeto
de criação de um aterro

regional, debatido na última
década.mas sem nenhum

avanço prático até agora.
Na próximaaudiência da
entidade, o presidente do
Samaé, Ademir Izidoro,
pretende apresentaruma
proposta aosmunicípios
àssociados, para baratear
custos e proporeionarmais
seghrança ainhiental. Só em
Jaraguá doSul, a pf()<luÇ�R"
d�liXo 11'l áreaurbana ç�ega

. a2,,3 mil. tonelaéla.sPor n1ês.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

UID ano de oportunidades
Com os novos prefeitos e os reeleitos

entrando no segundo mês de gover
no, e as eleições de 2014 já sendo costura
das nos bastidores, abre-se um calendário
de possibilidades. A mais lógica delas é:

gestores municipais aproveitem a tempo
rada de bonança dos governos estadual e
Federal. Com Raimundo Colombo (PSD)
e Dilma Rousseff (PT) colocando o bloco
na rua, conseguir recursos com certeza

será muito mais fácil Em Santa Catari

na, Colombo anunciou: chegou a hora de

investir, serão R$ 7,5 bilhões entre 2013 e

2014. Já a presidente deixou claro durante
encontro com prefeitos, no mês de janei
ro, em Brasília, que há dinheiro para todas
as áreas, da habitação ao saneamento,

passando pela educação, até chegar às tão
sonhadas obras de infraestrutura.

Outra frente que deve ser atacada é

a reforma política, que vem sendo dis
cutida no Congresso. Se o ambiente não

for aproveitado, mais um pleito ocorrerá
sem que as mudanças necessárias sejam
aprovadas. Fidelidade partidária, finan
ciamento de campanha, voto em lista,
eleições conjuntas, reeleição, cláusula de
barreira e coligações deveriam entrar na

pauta social. Enquanto não se discutir o
assunto com a seriedade que ele merece,
o país vai continuar assistindo a escânda
los frequentes e conchavos como os que
resultaram na eleição de Renan Calheiros
e Henrique Alves, para a' presidência do
Senado e Câmara dos Deputados, fato

que gerou protestos nas redes sociais. A

energia precisa ser canalizada correta

mente, por uma mudança geral, e não

apenas com revoltas pontuais tão pa�sa
geiras como as enxurradas de verão.

Questão de gênero
Reunidos, os sete municípios que fazem parte do Vale do Itapocu somam 65

vereadores. Destes, apenas cinco são mulheres. Duas em São João do Itaperiú,
'uma em Iaraguá do Sul, umaMassaranduba e uma Guaramirim. Mesmo com

cotas, a participação feminina continua baixa na política, basta ver o aperto que
os partidos passaram para angariar candidatas. Namaior cidade do Vale, dos 18

cargos de primeiro escalão, apenas dois são ocupados por mulheres.

DIVULGAÇÃO

/-

Controladoria tem titular
José Dalmarco Filho, 66 anos, formado em

Ciências Contábeis, é o novo controlador da
Prefeitura de Iaraguá do Sul. Dalmarco assumiu
o cargo na semana passada e-diz que neste
primeiro momento está conhecendo a estrutura,
mascam a missão de controlar todos os atos do

Executivo e fiscalizar. Já trabalha também em

cima de um relatório de sugestões que deve
ser entregue ao prefeito Dieter Ianssen.

Sthe. rtmar
"
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o dobro de táxis
Uma das questões que devem ser
avaliadas no projeto de lei que está
sendo elaborado sobre o sistema de

transporte por táxi é o aumento deste

tipo de veículo. Hoje são 58 carros
, autorizados 'em Iaraguã do Sul, o que
faz comque a relação entre táxis e

'

população seja de um para cada três mil
moradores. Em Curitiba, a proporção é

de um para 600 e no Rio de Janeiro de
.

um para 400. A alteração pode dobrar o
número de licenças no município.

Encontros
na Educação
Prefeito de Guaramirim, Lauro
Prõhlich (PSD), participa de encontro
com servidores da Rede Municipal
de Educação, na tarde de hoje. Cerca
de 250 professores estarão na Fameg
a partir das 13h30. Já na Câmara,
as boas-vindas serão dadas às 110

merendeiras e serventes.

Requerimento
Vereador Ieferson de Oliveira (PSD)
apresentou requerimento para que o

secretário de Saúde, Adernar Possamai
(DEM), compareça à Cãsa para
detalhar os atendimentos no setor. A

questão da falta de cartão-ponto.aos
médicos também deve ser abordada.

Apresentação
na Câmara
o relatório das dívidas herdadas pelo
governo anterior deve ser apresentada
na Câmara deVereadores de
Guaramirim até a primeira quinzena
demarço. Segundo o assessor de

Comunicação, Albino Flores, a
administração vai seguir orientações
da Fecam quanto ao procedimento.
Nos bastidores, fala-se em algo ao

redor de R$ 8,5 milhões..

Avevi em Jaraguá
Comitiva daAvevi (Associação dos '

Vereadores doVale do Itapocu) estará
nesta quinta-feira na Câmara de Iaraguá
do Sul. O presidenteValmor Pianezzer
(PSD) deve apresentar balanço das
atividades desenvolvidas em 2012,
além de entregar aos parlamentares
o certificado do curso de preparação
promovido pela entidade.
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Auditoria interna

Cem contratos sob análise

COLETIVO Procurador Raphael Rocha Lopes ammeía intenção da

Prefeitura de elaborar wn novo aditivo ao contrato com a Canarinho

ainda não tem prazo para ser

encerrado. "Com esta avalia

ção vamos saber se há a ne

cessidade de uma auditoria

externa. Até porque custaria

uma fortuna contratar uma

empresa para auditar tudo e

não é assim que funciona.
Para casos específicos pode

haver contratação, dependen-

Segundo o procurador,
documento entre a
Prefeitura de Jaraguá
do Sul e a empresa
Canarinho foimal feito

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Com pouco mais de 40 dias
de governo, a preocupação

é crescente.naPrefeitura quanto
à legalidade de alguns procedi
mentos adotados anteriormen

te. Tanto que duas auditorias já
foram finalizadas apontando
suspeitas de irregularidades.
Uma delas indicou a falta de li

citação para compras na Secre
taria de Assistência Social; outra
levantou dúvidas quanto à pres
tação de serviços na área de sis
tema de informática.

Segundo o procurador Ra

phael Rocha Lopes, a partir
destes indícios foram instaura
das internamente duas Toma

das de Contas Especiais, que
devem confirmar a existência
ou não de irregularidades e

também as possíveis punições
dos envolvidos, como exonera

ção, abertura de processo judi
cial' suspensão e devolução do
dinheiro públicomal aplicado.

Pelo menos 100 contra

tos estão sendo avaliados pela
Controladoria, Procuradoria e

comissões internas, incluindo
o de concessão do transporte
coletivo. O trabalho de' revisão

Presidente da comissão que
avalia o sistema de transporte
coletivo, Raphael Rocha Lopes
diz que o grupo já finalizou o

estudo do contrato entre a Pre
feitura e a Viação Canarinho.
Antes tida como uma possibili-,
dade real, fica cada vez menor
a chance de rompimento uni
lateral do documento, princi
palmente pela fragilidade en

contrada no contrato. "Foi um
documento mal feito, tanto

o original quanto os aditivos,
que pioraram aindamais. Che

ga a ser irresponsável", afirma.

Novo aditivo deve.serapresentado
A saída, segundo o procura
dor, deve ser a edição de um

novo aditivo. "Tem uma série
de coisas que estavam previs
tas, mas não foram colocadas

em prática: os miniterminais

pelos bairros, o novo terminal

central e a integração com pas

sagem única. O que o governo
quer é a garantia de que o sis
tema atenderá bem a popula
ção", garante.

Para o prefeito Dieter Ians
sen, um novo aditivo pode ser

a solução para um antigo pro
blema. "O' contrato previa, por

exemplo, a construção de um

novo terminal central, todo
mundo sabe que ele não saiu
do papel. Precisamos ver agora
qual é a melhor medida a ser

tomada. Cobrar da empresa a

ampliação no local onde fun
dona hoje, ou a descentrali

zação pelos bairros. Estamos

levantando os dados, item por'
item, para saber que decisão

legal tomar", explica Dieter.
O novo aditivo deve ficar

pronto ainda no primeiro se

mestre do ano, mas só será le
vado à discussão na Câmara de

do dos indícios encontrados",
diz o procurador que até o ano

passado presidiu a subseção da
OAB (Ordem dos Advogados

-

do Brasil), em laraguá do Sul.

Vereadores quando o Execu

tivo tiver melhor definido um

projeto de mobilidade urbana.
Renovado em 2006 e com vi

gência de dez anos, o contrato
entre a Prefeitura e a Viação
Canarinho vence em 2016,
quando uma nova concorrên

cia deve ser lançada.

Prefeitura avalia a

melhor alternativa

para construção de

um novo terminal

de ônibus.

Algumas datas
importantes:
• Janeiro de 2006 - Prefeitura
renova por dez anos o contrato

na concessão do transporte
coletivo com a empresaViação
Canarinho, que assume a

responsabilidade de investir R$
3,7 milhões em melhorias.

• Fevereiro de 2006 - Projeto
que estabelece prazos para a

entrega do terminal de ônibus,
a construção dos abrigos para
passageiros e a implantação da
tarifa única chega à Câmara de
Vereadores e é aprovado.
• Agosto de 2006 - Prefeitura re
faz o contrato com a Canarinho,
alterando as datas. O contrato

não é enviado para a Câmara e o

fato gera uma denúncia por par
te da União Jaraguaense de As
sociação de Moradores (Ujam)
e a abertura de uma Comissão

Especial de Inquérito (CEI).
• Dezembro de 2006 - Vencem

os prazos estabelecidos em
contrato sem a entrega das
melhorias.
• Julho de 2007 - Prefeitura
envia o contrato alterado para
ser aprovado pela Câmara. O
projeto tem 30 dias para ser

votado, mas a abertura da CEI
impede que o projeto entre em

votação.
• Julho de 2007 - Vence o prazo
da Canarinho para ampliar o
terminal central e instalar o
bilhete único.
• Agosto de 2007 - É aberta a CEI

que investigou as irregulari
dades nos contratos. A CEI foi
atacada pela Prefeitura, Q.!!e
conseguiu o arquivamento da

investigação judicialmente.
• Fevereiro de 2008 - Prefeito
Moacir Bertoldi anuncia novo

prazo para entrega das melho

rias, no dia 25 de julho, aniver
sário do município.
•Abril de 2008 - Vereadores mo
dificam novamente os prazos,
firmandolO de setembro como

data final para as melhorias.

• Junho de 2008 - Canarinho
anuncia a compra do terreno

para a ampliação do terminal, o
que até hoje não aconteceu.

• Setembro de 2008 - Bilhetagem
eletrônica entra em teste.

• Setembro de 2008- Prefeitura

aplicamulta de R$ 370mil para
a Canarinho pelo não cumpri
mento do contrato.

• Fevereiro de 2009 -_Prefeita
Cecília Konell anula multa

imposta à empresa
\

• Julho de 2009 - Novo aditivo
é enviado à Câmara versando
sdbre Isistema de cartão no
transporte coletivo

r
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de Turismo, Cultura e Esporte,
o ex-secretário de Administra

ção, Ivo Konell, informou que
a indicação do PSD será o ex

presidente da Fundação Cultu
ral de Jaraguá do Sul, Jorge Luiz
da Silva Souza. Para a assesso

ria de Comunicação, ainda não
foi definido um nome.

Mudanças

,PSD buscamais espaço na SDR
Meta da sigla é ocupar pelo menos três

gerências, que já teriam sido acertadas

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Presidente do PSD de Iara
guá do Sul, Carione Pava

nello, garante que o partido vai
reivindicar os três cargos aos

quais teria direito na Secretaria
de Desenvolvimento Regional
(SDR) do município: diretor ge
ral, gerente de Turismo, Cultura
eEsporte eAssessoria de Comu

nicação. Em 2010, um acordo
com o governador Raimundo
Colombo estipulou que o PSD
ficaria com três dos 12 cargos
comissionados da Secretaria,
em razão daalíança política nas

eleições de 2010, quando PSD,
.

- PMDB e PSDB conquistaram o

governo do Estado. Porém, até
agora, a sigla abriu mão apenas
da Comunicação.

Para o cargo de diretor geral,
segundo Carione, foi indicado
ao governador o nome do ex

vereador Lorival Demathê, que
acabou não fazendo votos su

ficientes para garantir a reelei
ção. Entretanto, a saída do atual
diretor, ValérioVerbinem, ainda
não foi confirmada. "Se vou ou
não para a Prefeitura de Guara
mirim quem vai decidir é o par
tido", .disse ontem Verbinem.
Além disso, o nome do presi-

dente da Avevi (Associação de
Vereadores doVale do Itapocu),
Valmor Pianezzer, que con

correu a vice na chapa de Luis

Aparício Ribas para a Prefeitura
de Schroeder, também está na

disputa.
De acordo com Pianezzer,

em dezembro do ano passado,
em reunião regional do PSD,
seu nome teria sido aprovado
com unanimidade pela sigla
como o indicado para o car

go de diretor. "O Carione não
estava na cidade naquele dia",
disse. O acordo, ainda segun
do Pianezzer, teria sido assi
nado pela então presidente da

legenda, a ex-prefeita Cecília
Konell, e pelo ex-secretário de

Administração, Ivo KonelI. "Um
ofício foi encaminhado ao go-

vernador e também. ao depu
tado (estadual) Darci de Matos

pedindo o apoio para a minha

nomeação como diretor", rela
tou Pianezzer.

Sobre a divulgação do nome
de Lorival Demathê para o car

go de diretor, Pianezzer disse

que foi através da imprensa que
ficou sabendo da intenção do
PSD de Jaraguá do Sul em indi
car o ex-vereador. 'Eu respeito
o nome do Lorival, respeito o

Carione, com quem tenho bom
contato, não vejo problemas
em sua intenção. Mas me sinto
preparado para a função, tenho
longa experiência, até por ser

presidente da Avevi, e sou mili
tante do partido, tenho históri
co", argumentou a seu favor.

Já para o cargo de gerente

ARQUIVOOCP

CADEIRADISPUTADA Pianezzer (E) e Demathê, indicados pelo PSD para ocupar a diretoria geral da SDa

Reivindicações

Servidores defínem pauta em Schroeder
Depois de definidas as pro

postas de reajuste salarial dos
servidores públicos de Iaraguá
do Sul e Guaramirim, agora o

Sindicato dos Servidores PÚ
blicos Municipais da região
(Sinsep) reúne os funcionários
de Schroeder para assembleia

amanhã, às 18h, no Centro de

Múltiplo Uso do município.
t

Além do reajuste, a assembleia
definirá também a pauta de

reivindicações a ser negociada
com a administraçãomunicipal.

A assembleia desta quinta
finaliza a série de reuniões dos

municípios cujas datas-base
vencem no início do ano. As
assembleias de Corupá e Mas

saranduba ainda serão agen-

dadas. "A data-base de Corupá
é Iode maio, e a de Massaran
duba não é legalizada, mas é

padrão ser em junho ou julho",
explicou o diretor do sindicato,
Luiz Carlos Ortiz Primo.

Em Iaragua do Sul, o índi
ce de aumento proposto pelo
sindicato é _de 12%, sendo 6,5%
conespondendo a um ajuste já

previsto no orçamento da Pre
feitura relativo à inflação, emais
5,5% de ganho real. "Agora será

protocolado um ofício pedindo
uma audiência para apresentar
mos a pauta de reivindicações';
informou o diretor. "A gente
sabe que não vai conseguir (os
12%), mas vamos lutarpara pelo
menos uns 3% ou 4% de ganho

Se vou ou não

para a Prefeitura
de Guaramirim

quem vai decidir
é o partido.

Valério Verbinem.
diretor da SDR

Horário

ampliado
Além das mudanças
políticas, a partir da
próxima segunda
feira, dia 18, a SDR
de Iaraguá do Sul

passa a atender em

período integral: 8h
às 12h e 14h às 16h. A
medida foi anunciada
durante reunião do

colegiado, em Lages,
na última semana.

Salários
• Diretor geral:
R$ 4.717

•Assessor deComuní
cação: R$ 3.526

• Gerente: R$ 3.526

real", comentou Primo.
Já em Guararnirim, os servi

dores voltaram a pedir um ajus
te de 13%. Além do aumento, a

categoria reivindica a promessa
feita pelo prefeito, Lauro Frôhli
eh (PSD), quando candidato, de
conceder vale refeição de R$ 400
pormês, retroativo a lo de janei
ro de 2013.
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'A'Rede Mime está seleclonándô
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'candidatos de 14 a 24 anos

incompletos, para c-projeto
"JOVEM APRENDIZ"
.

. Os interessados devem comparecer'
no, RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail ale de Elainé
rh.elaine@agricopel.com.br
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhàs
TÁ
140250

Chove hoje
no Estado

�
�

1- 4;1
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

Mais nuvens em se, com
chuvamoderada a forte

por alguns momentos,
risco de temporais isolados
e descarga elétrica pelo
Estado. A chuva será mais

persistente nas áreas
próximas à divisa com o PR.

Temperatura em elevação
no Litoral Sul, com sensação
de ar abafado.

'�
Nublado

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

do vento relativa (%)
• 6h Norte-Noroeste 3km/h 85

·9h Oeste-Noroeste 3km/h 82
• 12h Oeste-Noroeste 6km/h 69
• 15h Oeste-Noroeste 9km/h 50

12mm

• 18h Noroeste 6km/h 62 8'0%
de possibilidade

• 21h Norte-Noroeste 8km/h 68 de chuva,

Humor
Senããão...
Um cara fortão entra no bar e pede:
- Dá uma cerveja bem geladinha aí! Senããão ...
O garçom, morrendo de medo, serve a cerveja, estalando de gelada. Um
baixinho que assistia a cena resolveu imitar. Bateu a mão no balcão e disse:
-_Dá uma cerveja bem gelada aí, garçom. Senããão ...
- Senão o quê? - perguntou o garçom.
- Ah ... Senão pode ser uma cocamesmo...

Sudoku

Preencha um quadrado
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.

�,
TÁ
160250

�
�dnsm
TÁ
18° 29°

.;(
AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 29°C

22°C.

132°C
SEXTA

MíN: 21°C
MÁX: 26°C

�-
SÁBADO
MíN: 22°C
MÁX: 30°C

São Francisco do Sul Floriànópolis
• Preamar • Preamar
• 5h53: 1,5m • 4h04: 1,lm

e MINGUANTE

• 18h53: l.4m • 16h45: 1,2m
3/2 • Baixamar • Baixamar

/. 9h49: Om • 8h: O,2m

_NOVA Tábua
• 22h38: O,2m • 20h58: O,3m

10/2 das marés lIaja; Imbiluba
• Preamar • Preamar

e CRESCENTE 17/2
• 4hOl: t.tm • 2h38: O,6m
• 16h19: t.tm • 14h51: O,7m
• Baixamar • Baixamar

,8 CHEIA 25/2
• 8h04: O,2m • 9h36: O,3m
• 20h53: O,2m ·22hll:0,lm

Palavras Cruzadas

"Rassate�ºo ' A'Recneativa a enrne;ro n?VJsto oe palavra: cruzo�o� do'Bras!!
'

'" ,

HORIZONTAIS
1. Instituto do Coração
2. Abreviatura de editores / Laje que cobre a sepultura
3. Santos Futebol Clube / O empresário norte-america-

'

no Bill, fundador da Microsoft
,/ 2

4. Argila manufaturada e, cozida no forno
5. Elemento químico não metálico, forma diversos

' 3

compostos' usados em medicina como germicida,
na 'fabricação de tintas, em fotografia etc. / As ini
ciais do ex-piloto Emerson

6. Opõe-se a aquilo / Serviço Nacional de Informações
7. Animal também conhecido como tapir I Personagem

histórico que se torna lendária
8. Profundamente religioso I Terravegetal rica de suas

tãncias orgânicas'em decomposição
9. O primeiro dos numerais cardinais / Pesar pela morte

de alguém'
10. Ato de pcegar sarrafos em

11.Pedra preciosa, variedade de quartzo / Equipamento
de Proteção Individual

12. Uso de drogas para estimular o desempenho de
animais e atletas em competições esportivas I 11

1005, em algarismos romanos
13. A língua falada no Egito,

VERTICAIS
1. (pop.).Pessoa mal-humorada, cnadcra de problemas

/Ve,rificado
2. O nome da. sexta letrado alfabeto / Contrário, adverso
3. Nazareno / Qualquer substância que amolece' e se

desfaz, com o cozimento
4. As iniciais dO,ator latorraca / O percurso de um de

um avião em voo / Ladrar
5. Quélônio encontrado especialmente em rios e lagoas

rasas, de pescoço longo e carapaça chata / A raça
à qual pertencemos

6. Sem brilho / (Ingl.) A tecla para reduzir a zero o vo

lume de Tv, aparelhos de som etc. / As ini2iais da
modelo Gisele

7. Liturgia / A escritora francesa de Beauvoir (1908-
1986), de nA Mulher Desiludida"

8. Prisioneiro / Tensão Pré-Menstrual
9. Ato de provocar alguém para duelo / Mulher prome

tida em casamento.

2 3 4 5 6 7 8 9

4

-
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•
•

• •
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·Universo TPM
Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.com.br

o universo
feminino
está aqull

.

Aces�e o blog:

Coisas da vida
Dl corria o dia inteirinho, trabalhando,
Destudando, cuidando da casa, dofilho,
fazendo compras e tentando deixar a vida em
ordem. Quando saía, era pra uma reuniãozinha
com amigos, um encontrinho no shopping,
um caféna casa dealguma amiga eporaí vai.

Baladas, shows, noitadas caprichadas eram uma

vaga lembrança.Findada afaculdade e com

a vidamais tranquila, comparecia um evento

social, a pedido de uma querida amiga.Foi
quando percebi como eu andava mulambenta.
Uma simplesmaquiagemmais elaborada e
um vestido socialforam capazes defazermeus
amigos levantarasmãospara o céu e agradecer
que eu não estivesse dejeans, rasteirinha e rabo
de cavalo. Coisa que serviupra meabrir os olhos.

A americana Ashley Benson,
a Carly da série "How I Met
YourMother" caprichou num
lookminimalista, quebrado
unicamente por um cintinho
fino e um maxi anel. O sapato
de salto completou a produção
básica, acompanhando o

tom do vestido e garantindo
discrição e elegância. A
jovialidade da atriz não
ficou comprometida num
modelinho que, se não fosse
bem combinado, poderia
sugerir uma produção de
"senhoras". Mas é aí que entra
o bom gosto pra ficar demais,
usando "de menos". Tá I

FOTOS REPRODUÇÃO

- �·Tá
.\r tenso
A francesa LolaCréton é uma
atriz pouco conhecida, porque
é novinha, fez poucos trabalhos
até agora e os filmes em que
atuou não são do circuito
americano. E ela continuou bem
apagadinha com esse look usado
em um festival de premiação,
Na boa, ela é uma garota jovem
e bonita e, tudo bem não

querer aparecer usando algo
extravagante. Mas não usar
nenhum acessoriozinho, com
um vestido que também não
tem absolutamente nenhum
detalhe? Modelito nude, de corte
reto, sem acessórios e botinha
preta. É, tá tenso...

.

Dicas de ouro
Nesse calorão gostoso do verão
a criançada adora um sorvete,
né? E é aquela lambança sem

tamanho, coisa de lambuzar vYt..
não só o queixo, mas de deixar L:=5!�=�2::::::::._:::.1 u•••
as mãos grudando e manchas
no sofá, no tapete ... Um
desespero pras mamães. Daí,
olha que dica legal pra segurar
um pouco essa bagunça:
em picolés, é só usar uma
forminha de brigadeiro furada
no palito e pronto! Claro, você
não quer mágica, certo? Pode
haver "vazamentos", mas, cá
para nós ... Resolve muito, heín!
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Nuncapare

.

deaprender.

Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, apérola do seu
filhoparao emailuniversotpm@
ocorreiodopovo.com.br.

.

ARQUNO PESSOAL

'A Júlia tava toda empolgada por
participar da noite do soninho
na escola dela. A vovó Cissa
levou a pequena e as bugigangas
necessárias pra noite ser sucesso:

travesseiro, colchão e cobertor.
Acontece que a noite do soninho
virou uma festinha infantil bem

. animada. A prô organizoumúsicase
um cenário diferente pra criançada
cantar e dançar. E quando fui buscar
a Júlia no outro dia ela tava toda
espoleta e louca prame contar: 'Mãe, você não imagina onde eu fui
ontem! Em uma baladinha igual você vai com o Jack (meu amigo) lá
na London. E tinha até música do Thiaguinho! Danceimuito, mãe!'.
Agora imaginem a adolescência dessa criança. Mãe sofre, hein!"

, (História da mamãeKarina Camara).

Desejo da semana
Desejo que não é
meu. Mentira. É
sim! Mas não vou •

aproveitar. Sendo
assim, o desejo é
do filhão e acho

que muitos aí vão

gostar e desejar
também. "Bombas"
de bisnaguinha

.

com Nutel1a. É
tentador por parecer delicioso e simples de fazer. Basta furar as

bisnaguinhas, esquentar a Nutella com um pouco de creme de
leite (só pra amolecer e facilitar na hora de rechear) e preenchei
os furos dos pãezinhos. Depois disso é só decorar com mais
Nutella e açúcar. de confeiteiro. Que gordice maravilhosa, hein!

Coisas da internet (via Faceboo�)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2013 www.ocponline.com.br QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2013 1111 VARIEDADES

I�.._....,. '\

Labol'atorio
Lenzi

....MUNDO DOS BRINQUEDOS

.. 47 3370-0978

Salve!
Bom dia! Hoje é quarta-fei

ra. O Carnaval se foi e só
o que nos restou foram as cin
zas. Vixi... Já estamos no meio
do mês.. Logo, logo, estaremos
pintando os ovinhos de Páscoa.
Parecemos andar em passos
de elefante, par isso temos que
estar ligados e energizados. A
vida passa rápido e aproveitar
cada instante é a nossa obriga
ção. Vamos que vamos.

Novidade
Quem está a fim de hidratar
e relaxar os pés deve conferir
a novidade que a Nezita Hair

preparou para atender
ainda melhor a clientela.
Adorei o novo serviço.

Linda e

gTavidíssima!
A linda fisioterapeuta
Cynthia Schuler, do Studio
Pilates Andreia Chiavini,
também recebeu a famosa
"visitada cegonha". Logo
saberemos o sexo. Ebaaaa!

3370-3242

FOTOS DlVULGAÇÃO

a o
Suelen Lescovitz • interina

Paladar
Hoje à noite é dia de aproveitar
as delícias da cozinha
internacional no Restaurante
Lehmann's. Até depois!

Lilica Ripilica'
A linha escolar da Lilica

Ripilica está com tudo. Super
linda e charrnosa. Para as

meninas estilosas será a

combinação perfeita.

Dica Le'bru
Para quem tiver dúvida na hora
de comprar um perfume, a
super dica é o ultra feminino
LadyMillion, da Paco Rabanne.
Confira na loja Le'Bru.

Leitor fiel
o querido e parceiro Paulinho,
gerente da concessionária
Kia Power Imports, aqui de
Iaraguã, acompanha a coluna
todos os dias.Valeu!

BELA Lidiane
Correaé

presença
bonita na

UpperFloor

CURTIÇÃO Noely Lescovitz, Adriano Reis,
Renato Kal e Aline Bortolini curtiram o

badalado Carnaval de São Chico

Nas rodas
• Hoje quem corta

o bolo é a querida e

bem humorada Gécica
Pel1ense. Parabéns da
coluna!

• Confira a'rnatérla do.
bonitão Charles Lux na
Revista Nossa, edição de
fevereiro. Nas bancas!

• O querido casal Luciano
Dalmônico e Joice Zabel
noivaram no último findi.

Motozatto
o pessoal da oficina de
motos Motozatto, na
Barra do Rio Cerro, manda
muito bem no quesito
profissionalismo. Atendem
bem, ótimo preço e o

melhor: serviço impecável.
Shaw de bola!

r:
\�

I

DIPIL

0800 702 5152
Rua Jose Jesuno Correia 1300 - Jncãrsmcn
Zefenno Kukl!ns�J - 1V1assarcndUba . se

www.cüoil.oorn.br

suelen@revistanossa.com.br

HAPPYHOUR
- Juliana

Wiszniewski e
Bruna Werla.ng

conferindo
as delícias do

Madalena Cozinha

"
Aqueles para quem
a roupa é a parte
mais importante

da pessoa, acabam,
geralmente, por

valer tanto quanto
a sua roupa.

William Hazlitt NA BALADA

Michele Daufenbach
curtindo a�The Way

Diretas
• A bonitaMatines
Wedmann comemora
mais um ano de vida
ao lado da família e do
namorado,André Stange.

, Cheers!

• Quem anda só sorrisos
é Tania Stenger. Dizem
que a bela foi pedida em
casamento. Uau!

• No último dia 4 a
Madeireira Flórida,
-comandada pelo Sr. Rolf
Hedler, comemorou 20
anos de fundação. Sucesso
sempre!

r
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Elyandria Silva,
escritora

Ela chegou, mais uma vez! A quartamais
estraga prazeres do ano oprimindo-nos

com suas mesquinharias de felicidades,
de sorrisos coloridos e conquistadores. Até
o MicrosoftWord se revoltou, não queria
abrir para a cronista escrever. Encarar a

Quarta - Feira de Cinzas é pior que discutir
relação depois de dias, semanas brigado
com a pessoa sabendo que tudo pode
acontecer nesse tipo de conversa. Aquela
ansiedade incômoda, aquela dor de barriga
que não quer se assumir e tudo aquilo que
sei que você sabe o que é. Se não fosse de

Cinzas, ainda assim seria cinza. Se não
fosse de Cinzas, ainda assim seria quarta, o
dia da semana do meio, com 50 tons para
amenizar o cessar dos confetes, com 50
tons para disfarçar o cessardos tamborins.
Nesse dia' imagino cinzas espalhadas
pelos cantos, pelas casas, imagino cinzas
caindo do céu enquanto todos seguem
suas vidas tristes, cabisbaixos, arrasados
porque as cores do Carnaval se foram,
as músicas cessaram, as fantasias foram
deixadas pelo caminho, como num
filme antigo, sem emoção e ação. Acho.
que já escrevi isso aqui e é possível que

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

Programação de 8/2 - 14/2

• ARCOPLEX 1
• As Aventuras de Tadeo - Dublado -

14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20

t
f
1
J

• ARCOPLEX 2
• Detona Ralph - Dublado - 14h20
• De Pernas-Pro Ar 2 - Nacional - 16h30 "

• Jack Reacher - O Último Tiro - Legendado - 18h30, 21 h

• ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas
- Legendado -14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30

Novelas
LADO II LADO - GLOBO· 18R

Laura e Edgar se desentendem, Diva fica magoada ao ouvir de Mario

que Neusinha é importante para a companhia de teatro, Celinha se assusta
ao se deparar com Jonas debaixo da cama de Alice, Edgar, enciumado, con
versa com Guerra sobre o interesse de Laura em Antônio Ferreira. Afonso
diz a Zé Maria que ele precisa apressar o casamento com Isabel. Assunção
revela a-Constância que gostaria de conhecer Elias. Fátima procura Zé Maria

para obter informações sobre os efeitos da capoeira nos esportes.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO � 19R

Felipe e Ulisses apartam a briga entre Carolina e Vânia, Robeita ques
tiona Nando sobre o mistério de Otávio. Veruska encontra os recibos que
comprovam a venda das ações da Positano para Otávio, Vânia deixa a

Charlo's, Frô, Dalete e outros funcionários riem de Carolina, que fica furiosa.
Nenê encontra uma chave dentro do baú. Kiko se oferece para estudar com
Nando, Roberta afirma que Charlô está com ciúmes de Otávio, Carolina não
conta para seus pais que não trabalha mais na loja, Charlô pergunta se Ollvia
acredita que ela seja apaixonada por Otávio, Vânia começa a trabalhar na
Positano e repreende Veruska pelo atraso, Roberta se sente culpada por
não acreditar na mudança de comportamento de Kiko. Felipe promete ajudar
Carolina a voltar para 'a loja.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Irina manda colocarem Morena no depósito e Waleska se preocupa.

Wanda reclama do dinheiro que recebe de Lívia..Creusa tenta impedir uma
discussão entre Helô e Stenio, Berna teme que o caso da adoção de Aisha

seja investigado pela polícia. federal. Drica e Helô se abraçam. Wanda leva

Rosângela à casa de Morena, Theo fica arrasado com a confirmàção do do

pping em seu outro exame e Márcia tenta consolá-lo, Érica comenta que

suspeita de que Élcio tenha dopado Theo. Ayla pede para Aisha não levá-Ia

aos lugares que Bianca frequenta. Bianca acredita que Zyah quer lhe fazer
uma surpresa, Lucimar procura Theo, mas ele se recusa a ajudá-Ia a encon

trar Morena, Lucimar fala de Lívia para Wanda e Rosângela fica intrigada,
Morena tenta convencer Waleska de que não está grávida. Raquel encontra
uma pista em uma das fotos que tirou no banheiro onde Jéssica morreu,

• o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

I
.J..

Crônica

FelizQuarta-Feira!
todo ano, na crônica de quarta, depois
do Carnaval, eu repitaminhas agruras
como uma tia velha que, esquecida, conta
sempre as mesmas histórias.
Uns se vestem de mulher com a

desculpa que é Carnaval, uns trabalham
amaldiçoando o chefe porque gostariam
de estar comum copo de cerveja namão.
pulando num trio elétrico na Bahia, outros
fuçam no Facebook para descobrir o que os

"
(.•.) uns trabalham

amaldiçoando o chefe porque
gostariam de estar com um

copo de cerveja na mão (•.•)

outros estão fazendo e se conformarem ou

morrerem de inveja, outros se matam nas

estradas paramostrar para a família que
aprenderam a dirigir bem na autoescola.
Êita povo que não sossega!
Faz dois anos e não me esqueço dele. (É
possível que já tenha contado isso aqui

Clique animal

também). O dia amanhecia e o sonho da

Sapucaí havia terminado. Aguardávamos
nossa vez de pegar um táxi numa fila

quilométrica, exaustos, sem fala, o som da
bateria na cabeça. Do outro lado da rua um
rapaz, sentado no meio fio, olhar perdido,
cansado, metade da fantasia caída.

Lantejoulas, penas, brilho que ofuscavam
o amanhecer do novo dia, lembrava-me de
ter visto o bloco dele passar, azul e branco,
Unidos da Tíjuca, não tinha certeza. O
efeito do sonho havia passado, a dose da
alegria havia vencido. O rapaz ali, sozinho
e triste, me decepcionou demais porque
queria, assim como ele, q'l!e os sambas

enredo, os carros, as fantasias, tudo
continuasse. Em noites assim, de Carnaval,
é fácil acreditar que tudo é para sempre,
mas a quarta não nos deixa iludir.
Enfim, não sei do que estou reclamando
tanto, afinal é depois do Carnaval que
o ano realmente começa. Então, Feliz
Ano Novo, de.novo, e Feliz Quarta-Feira
de Cinzas, pós- festas! Guardemos a

fantasia no armário, o confete na gaveta,
as marchinhas na cabeça, as fotos no
Facebook e que venha a Páscoa!

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do FocinhosCarentes Jaraguá do Sul

Meelrosinho precisa de um lar. É de porte pequeno,
tem aproximadamente 2 anos e é castrado. Contato:

Marilene, nos telefones 3374-2789 ou 9989-3205

Aniversariantes

Alexandre Murara
Alisson D. da Silva
Altair Muller
Alvinice H. Fritzen

.

Érika Gonçalves
Fabianne Duarte
Fernando Blosfeld

.

Francieli F. Martins
Giane Karsten Tiago
Hildegard Fritzki
Ivanilde do Nascimento
Ivo Euvald

Jair Roberto Leitholdt Marines Wedmann
João Carlos Martins Mateus Castro
João V. S, Ramos -Odirlei Sch[eiber
Joice Daiane Beck Paulo R. Lorenzi
Jose L. Mayer Ricardo M, Hansen
Larissa S, Pastai Roberto Carlos Buzzarello
Lauro Sietiert Rodrigo Fodi
Lilian Cristina Guimarães Roland Janssen
Luan Ehmke ' Sebastião Petry
Luan F, Gonçalves .

Sebatião Petry
Luciano Hafermann Sergio A. Dias
Luiz C. D, Souza Sérgio da Silva,
Maglis Siwerdt Ursula Pommerening
Marcus v" de Oliveira' Vinicius Dalagnolo

I � •• .a , • T'" ,. '"' • • .. • • • • •• • ••
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Lançamentos

McFLY

CD:
Memory Lane • The

-

Best OfMcfly

"Memory Lane"
apresenta todos os singles
indispensáveis do McFly,
desde seus primeiros
sucessos 'Five Colours In
Her Hair, 'Obviously' � a

favorita de ChrisMoyle 'Star
Girl', aos hits de chatt como
'AlI AboutYou', 'One For
The Radio', e 'Party Girl', ao
lado do mais recente e mais
vendido single da banda,
'ShineA Light' Feat. Além
disso, o álbum conta com

três novas faixas. Abrindo
o caminho está o novo

single 'Love Is Easy'. Escrito
e produzido pela banda, a
faixa tem uma.vibe acústica,
que lembra os primeiros
hits do McFly.

LIVItO:
O Leão'dá 'l".jscaná.
- Aili McConnon e
Anelres McConnon

Que o ciclista italiano Gino
Bartali foi um dos mais

.

importantes atletasdo
século 2Q, muita gente já
sabia. Mas poucos sabem

que ele foi um herói durante'
a Segunda GuerraMundial.

.

Essa biografia comovente,
acompanha sua trajetória,
desde a infância pobre,
'até o momento em que a

Itália entra em guerra e é

ocupada pelos nazistas.
Gino abriga uinafamília
judia e participa de ações
secretas e arriscadas, como
a de transportar, lilo;quadro

.

da bicicleta; identidàd((s
falsas que salvaram aVida
de centenas de perseguidos.
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Tirinhas

Descontrole total
o Iaraguá do Sul Park Shopping
realiza entre os dias 14 e 17, a

primeira grande liquidação do ano.

A campanha, intitulada Descontrole
Total, tem a participação das lojas
e também operações da Praça de

Alimentação. O Iaraguá do Sul Park

Shopping funciona diariamente,
das 10h às 22h. No domingo, as lojas
abrem das 14h às 20h, com exceção
do Hipermercado Breithaupt, Havan
e Americanas, que possuem horários

próprios.

Termografia em

instala�ões elétricas
Ocorre de 28 de fevereiro e 10
de março, das 8h30 às 12h30 e

das 13h30 às 17h30, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, o
curso de Termografia. O objetivo
é capacitar os participantes nas
técnicas e dinâmicas do ensaio não
destrutivo por infravermelho aplicado

às instalações elétricas. Pormeio
de kits práticos será demonstrado
com clareza o que é a Termografia..
Instrutor: Mario Cimbalista Ir, -

engenheiro eletricista pela UFPR.
Inscreva-se riaApevi no 3275-7024 ou
e-mail capacítacaoreapeví.com.br.

Treinamento para
secretariado
AAssociação Empresarial de
Iaraguá do Sul promove no·

período de 26 a 28 deste mês, o
treinamento "Secretariado, recepção
e atendimento ao cliente", voltado à

qualificação de profissionais desta
área. A atividade seráministrada por
Desiree de Souza Freccía, graduada
em psicologia e em comunicação
social pela Unisul, entre outras
especializações, e ocorrerá no
Centro Empresarial das 18h30 às
22h30. Informações e inscrições ng.
setor de Capacitação Empresarial,
telefone 3275-7017.

Empres� genuinament .

EMPRESTIMO CONSIGNA

ISem consulta ao SPC/SERASA
"C;éditos com excelentes taxàs
"Sem cobrança de seguro e tanfas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região D.emais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 " 0800.480506
..

' ,

�

Opção, \'I - Crédito Pessoal
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOOtls 17hOO, .

•

.... "-_- t- •. ..,

Processo contra
Travolta é encerrado

o processo de assédio sexual e subor
no movido por urn massagista contra o

atar John Travolta foi encerrado. Ambos
os envolvidos desistiram do processo, por
motivos não divulgados. O chileno Fabían
Zanzi afirmou que Travolta tentou agarrá
lo e despí-lo, e ofereceu U$ 12mil para que
ele não contasse a ninguém. O advogado
de Travolta afirmou que era "urna tentativa
ridícula de conseguir 15minutos de fama".

Dani Bolina se

separa do marido
Dani Bolina contou que está separada

de Mateus Verdelho. Em entrevista, a mo
dela revelou que os dois se distanciaram
como urn casal e chegaram à conclusão de

que o melhor a fazer seria se separarem,
Contudo, ela garante que os dois ainda
mantêm uma boa relação de amizade. Em
setembro de ano passado, o casal havia se

separado, mas reatou logo depois. Dani vai
abrir urna loja de roupas em São Paulo.
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Destaque do carm abte-alas daGrande Rio, Betty

Lago conversou com a imprensa: na concentração do
Sambódromo, antes do desfile, e conroirque, às vezes, "rolam
uns beijos" e que adoraria se pintasse uII1 hmnem. "Homem

está difíeil, ou são gays ou tem ex-mulheres. Não tenho
paciência para garotão, já tenho minha casa, meus cachorrog

Casamento já era", opinou a atriz e apresentadora,
que contou que ainda que está em tratamento contra o

.

câncerde vesícula, mas que se sentemuito be1J.1. Betty está
escalada para a novela de Carlos Lombardi, na'Record.

Luana Piovani
discute com noivo
Luana Piovani não gostou nada dos

comentários de Pedro Scooby a urn grupo
de amigos sobre a beleza de Juliana Paes. O

tempo fechou para o casal, que, depois de
urna discussão breve e urn bom tempo de
cara emburrada, voltou às boas. Enquanto
urn casal briga, outro é só amor. Mateus So
lano e amulher PaulaBraun trocaram cari
nhos e beijos em camarote, durante 'desfi
les de Carnaval no Rio de Janeiro.

l'Yh VIRGEM

11"f Você pode adotar uma postura diferente do habitual e
isso há de favorecer as suas conquistas profiSSionais.
Em casa, porém, tenha cautela para não iniciar uma .

briga Nos assuntos do comção, cuidado para não trocar
os pés pelas mãos. Cor. creme.

. Horósçopo
CVl ÁRIES
.�

J
�

Não desanime diante dos obstáculos deste dia A lua
. .ingressa em seu signo pela màl1hã, indicando que você

• sentirá o reflexo de suas ações hoje. Bom momento

para declarar todo o seu amor à pessoa amada e
receber o mesmo em troca. Cor: tons esceros.

� TOURO
.U .. Evite ficar em evidência no campo profissional. Você

pode obter melhores resultados se agir discretamente.
No amar,o astraI andad�do.Algo em que
acreditava pode désmoronar agora: saiba refletir sobre
prós e contras da situação. Cor: cinza.

II àEOS
O seu progresso estará vinculado aos contatos que
fIZer, então, não pen:a a chance de dividir suas tarefas
com pessoas à sua frente. O setor afetivo passarápor
profundas mudanças: não convém insistir em retomar
uma relação desgastada Cor. azul. -,

§ CÂNCER
Profissões que exijam pesquisa ou mais eoncemração
vão fluir neste dia Trace prioridades a fim de atingir os
seus objetivos com facilidade. Conflitos de interesse

podem desgastar o relacionamento sentimental: vigie
suas palavras. Cor: tons pastel.

LEÃo
É um bom dia paia alargar os seus horizontes de
trabalho, por isso não tenha receio de divulgar seus
talentos e suas habilidades. Um romance clandestino
não está descartado, então, vigie suas reações para não
se arrepender depois. Cor. verde-escuro.

Bruna e Neyntar
confirmam namoro

A atriz BrunaMarquezine confirmou,
na noite de segunda-feira, que está na

morando o jogador Neymar, enquanto se

dirigia à concentração da escola Grande
Rio. "Estamos namorando e muito feli
zes. Estoumuito feliz que ele tenha vindo

aqui me ver", falou ela, apressada. Ney
mar confirmou que foi à Sapucaí apenas
para ver a namorada. "Vim para vê-la, es
tamos bem, estamos felizes", disse ele.

,

r
t
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[
..n. UBRA
- É umótimo dia para dividir tarefas, partilhar projetos

édivulgar o seu trabalho. Alianças e parcerias contam
com ótimas vibrações no campo profissional. Só
tenha cuidado com a interferência da famOia no seu
relacionamento com o par. Cor.marrom.

1
I
)
)

m ESCORPIÃO
II l. Mostre que tem atitude! Hoje é um bom dia para se

dedicar a atividades que exijam coragem e espírito
de iniciativa. Oueslõesjudiciais podem se desenrolar
neste periodo. No campo afetivo, há possibilidade de
desentendimentos: cuidado. Cor. cinza.

�" SAGITÁRIO
.

)(.
•

As parcerias de trabalho vão se mostrar:muito
promissoras, por isso deixe a individualidade de lado.

.

Boa fase para alargar os seus horizontes afetivos.
Caso já tenha um relacionamentil, cuidado para não
despértar o ciúme de sua cara-metade. Cor. roxo.

V\_ CAPRICÓRNIO
.

.

P Em seu ambiente familiar, canalize suas energias
de fonna adequada, do contrário terá explosões
emocionais. Refonna ou construção contam com
boas energias. Não espere muito da vida amorosa -

mudanças profundas podem acontecer. Cor. tonscíems.

� AQUÁRIO
� Dinamismo e enbJsiasmo serão suas palavras de

ordem. Não faHarií disposição para ousar, assumir
riscos e tomar decisões. O seIor afetivo recebe novos
estimulos. Caso esteja livre, não perca a chance de
investir em Uma conquista amorosa. Cor. bege.

\ I PEIXES .

7T Não tenha receio de contár com a ajuda da famOia, se
precisar. O dia promete ser bem vantajoso para quem
trabalha em casa ou por cónta própria No campiJ
afetivo, h� possibilidade de .lidar com um sentimento de

perda: tenha cuidado! Cor: cinza.
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VICENDE

I
redacao@'ocorreiodopovo.com.br

11FestivaldellaCanzone ItalianadiSanre-
1mo e una manifestazione canora che ha

luogo ogni anno a Sanremo in Italia. Ra

ppresenta uno dei maggiori eventi media
tiei italiani, trasmesso in diretta sia dalla
televisione che dalla radio. E 'anuaimente
giunto alla sua sessantatreesima edizione.

Questa si svolgeràal TeatroAriston dal12al
16febbraio 2013 e sarà presentato da Fabio
Fazio eLuciana Littizzetto.

La direzione artistica sarà curata dallo
stesso Fabio Fazio; la regia da Duceio For
zano; la scenografia da Francesca Monti
naro e Iorchestra sarà diretta dal maestro
MauroPagani.

Originariamente la sede delta kermesse
era il salone delle feste del Casino di San
remo, ed il periodo di svolgimento cadeva
in tomo alla fine di gennaio. Pur essendosi
susseguite continuemodifiche alta formu
la dei concorso, resta essenzialmente una

gara canora nella quale diversi interpreti
propongono canzoni originali da presen
tare in prima assoluta, quindi mai ese
guite pubblicamente in precedenza, pena
la squalifica: canzoni composte da autori
italiani, e votate da giurie scelte o median
te il voto popolare.

A ormai sessantadue anni di storia,
per il Festival sono passati la maggior
parte dei nomi celebri delta canzone ita
liana. Nella metà degli anni cinquanta
tu fonte d'ispirazione per la creazione
delt'Eurovision Song Contesto

Nel1948 tu organizzato a La Capannls

I .

t

t

na, storico locale versiliese, ilprimoFestival
Canoro Nazionale. Einiziatiua tu replicata
anche l'anno seguente, ma nel1950tu can

cellataperquestioni economiche. In quelto
stesso annoAngelo NicolaAmato, direttore
delle manifestazioni e delle pubbliche re

lazioni del Casinõ di Sanremo, insieme ad
Angelo Niaa, protagonista della famosa
serie radiofonica I quattro moschettieri,
ebbero l'idea di organizzare il primo jesti

. val delta canzone italiana. Angelo Nicola
Amato si reco aMilano per proporre l'idea
alle case discografiche, AngeloNizza si reco
a Torino per proporlo alla EIAR. Eidea tu
accettata, ma mancava un regolamento.
Se ne interesso Pier Bussetti, del Casinõ di
Sanremo, che insieme a Giulio Razzi, mise

.

a punto il regolamento del concorso che
si tenne per la prima volta a Sanremo nel
1951. Nacque COSl ilFestival delta Canzone
Italiana di Sanremo. La manifestazione si

.

e svolta nel teatro del Casinõfino 0,11976, e,
dalt'anno successivo, nel teatroAriston; so
lamente nel1990 si tenne in un'altra sede
(nel nuovo Mercato dei Fiori situato nella
valle Armea, in frazione Bussana), in oc

casione delld 40a edizione, per la maggiore
capienza dei locali.

Alcune fonti hanno rintraceiato nel
1931 un'analoga iniziativa del comune
rivierasco legata a canzoni napoletane,
manifestazione che puõ esser considera
ta come prodromica al Festival, il cui sui
luppo tu ritardato a causa delta difficiIe
situazione politica che vivevano l'Italia e

Teatro Sanremo

www.o€poline.com.br

2
l'Europa intera.

Nella prima edizione del Festival di
Sanremo soltanto tre interpreti si auuicen
darono a cantare le canzoni in gara. Il nu
mero di cantanti si accrebbe nella seconda
edizione, e, dalla terza edizione in avanti,
ciascuna delle canzoni in gara era eseguita
con duplice interprete, duplice direzione

.

orchestrale e duplice disco (con rarissime
eccezioni): questa formula, con esclusio
ne del1956, e perdurata fino alt'edizione
del 1971. Dal 1972 invece eiascun artista

puõ concorrere soltanto con una canzone.

Tra le edizioni del1981 e del1984 alcune
"canzoni sono state presentate in lingua
inglese, é una in francese, anche se erano

sempre italiani i loro autori. Alcuni artis
ti esteri, in gara nelle edizioni degli anni
sessanta, hanno proposto versioni in cui
d'italiano c'era solamente il titolo della
canzone. Le prime edizioni dei Festival,
da quelIa dei 1951 a quella del 1954, era
no trasmesse esclusivamente per radio dal
Casino di Sanremo; successivamente la

manifestazione divenne principalmente
un evento televisivo, trasmesso in Eurovi
sione da Raiuno. Nel corso degli anni ot
tanta tutte le canzoni che gareggiarono al
Festival sono state proposte senza l'ausilio
dell'orchestra, cioê dal vivo su base musica
le preregistrata o inieramente in playback.

Nel1967 ha conosciuto una pagina di
cronaca nera, quando ll cantante Luigi
Tenco venne trovato privo di vita nella sua
camera d'albergo, poche ore dopo il termi-

ne della prima serata di quelI'edizione, a
cui aveva preso parte.

Dal 1984, con esclusione de12004, e sta
ta istituita la categoria detta delle Nuove

Proposte (o Giovani) che difatto proclama
un'ulteriore cunzone vineitrice. Dal 1982
e stato istituito un ulteriore premio asseg
nato dalla stampa accreditata al Festival,
detto anche Premio della critica, che si e

poi raddoppiato con l'avvento delleNuove
.
Proposte. Dal 1996 tale premio e intitolato
aMiaMartini, chetu la prima ad aggiudi
carselo. Nelle ultime edizioni, altri riconos
eimenti e menzioni speciali a latere sono

stati assegnati ad alcune tra le canzoni in

gara. Tra questi si segnala il Premio Volare
per il miglior testo, il cui nome e ispiraio
alla canzonediDomenicoModugno (scrit
ta da Franco Migliacei) che uinse ne11958.
E recente anche la consuetudine di asseg
nare, nella cornice sanremese, alcuni pre
mi "alla carriera' a personaggi del mondo
dello spettacolo, talvolta parteeipanti alla
gara, tal altra inoitaii perl'occasione.
�

Grandtosi, diremmo pure fantastici,
sono stati tanti degli artisti che sono stati
lanciati oppure riconoseiuti, a questo fes
tival che ancora oggi soprauuiue alle inglo
riose e alie decadenze della qualita delta
musica mondialel Nono_stante ciõ, San
remo ancora ei porta alle gloriose serate
della conoscenza di nuovi talenti e canzoni
eteme.Attendiamo iI12febbraio e ei rima
niamo fino a116! Chissã che belle sorprese
ci si presenterannot

Teatro Ariston
.

.

Círculo Italiano de Jaraguá do Sul abre inscrições' para cursos de língua italiana 2013
o Círculo Italiano de Iaraguá

do Sul abre as inscrições para
os novos cursos de Italiano para
adultos, ministrados a partir
do mês de Março por uma pro
fessora natural da Itália. Os ini
ciantes poderão escolher entre
o curso Regular, com um encon-

tro de 2 horas por semana, e O· ematerial.didático interessante. Os cursos se realizarão com (curso completo em 2 anos)
curso Semi-intensivo, com dois Quem já tem algum co- o mínimo de 4 e o máximo de • Semi-intensivo - 4 horas por se-
encontros de 2 horas por sema- nhecimento de língua italia-: 10 alunos. Matrículas e ínfor- mana (completo em 1 ano)
na. Ambos os cursos permitem na e quer exercitar' a fluência, mações sobre horarios e valo- Cursos de conversação:
atingir o nível B2 (usuário indi- poderá optar pelos cursos de res ligue para: (47) 3370-8636. • Nível Básico / Intermediário-
pendente) do Quadro Europeu Conversação e. cultura, .

que Resumo das novas turmas 1 hora e meia por semana
de Referência para Línguas, com atendem os níveis Básico/In- . 2013. Cursos para iniciantes: .' Nível Avançado - 1 hora e

. . meto�l�gia_de ensino.modema termediário e Avançado. . • Regular - 2 horas por semana meia por semana

___ ' _..-- • ·p__"' ____IIIil· ·""'.""''''''' ''sF_i> ' _..,; '__iM· ..,.u__�i_
· !, ...b.·__Illli!J.IJ.I..IJJ,LWJlJJJ,lWillWJJ.WJ.W.WlUJlWJillW.WJJ.tW1illW.U11w�
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Educação
Tudo "quase" pronto
para a volta às aulas

Professores e alunos organizam os últimos
detalhes antes do recomeço dos dias letivos

,ARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

I\. partir de amanhã, 12 mil

I\crianças e adolescentes da
Rede Municipal de Ensino deve
rão voltar às salas de aulas dis
tribuídas por 30 das 31 escolas

municipais de Iaraguá do Sul.

Apenas a escola Atayde Macha
do não vai iniciar os trabalhos
amanhã por causa de obras (veja
matéria nesta página).

Ao lado deles, outros 21.782
alunos da rede estadual tam
bém tornarão a vestir seus uni
formes para serem recepciona
dos por 1.317 professores do
Ensino Fundamental ou Médio
em 31 escolas espalhadas pelos
municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Massa-

randuba e Schroeder.
Os pais que ainda não matri-

. cularam os filhos nas séries do
Ensino Fundamental domunicí

pio de Iaraguá do Sul ainda têm

tempo para regularizar a situação
dos menores. Segundo a coorde
nadora do Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação de Ia
raguá do Sul, Célia Reichert En

gelmann, os pais dos estudantes

que se encontram fora das salas
de aulas devem procurar a escola
mais próxima para regularizar a
situação. "Se naquela unidade
não houver vagas ele será en

caminhado para outra institui

ção e, se necessário, receberá o

transporte escolar. Mas, fora da
escola criança nenhuma fica",
salientou. Entretanto, ela afirma
que para as transferências de ho-

rários ainda há filas de espera e

que as solicitações são atendidas
conforme a abertura das vagas.
O secretário da Educação de Ja-·
raguá do Sul Elson Cardozo ga
rante que as expectativas com

o decorrer deste ano são altas.
Chamando de "ano do conhe
cimento", ele garante que du
rante o. período letivo serão

implantados novos projetos de

ensino-aprendizagem, realiza
das formações com os gestores
escolares sobre os projetos de

formação em tempo integral e,
a partir de um diagnóstico des
te primeiro ano é que as ações
serão tomadas nos períodos le
tivos seguintes. "Mas isso não

significa que neste ano não te

remos novidades. Continuamos
trabalhando no alcance de nossa
meta de ter 15 escolas de Iaraguá
do Sul funcionando com ensino
em tempo integral nos próximos
quatro anos", conclui.

Na espera

Aulas noAtaydeMachado só dia 18
Os 235 alunos da Escola Mu

nicipal de Ensino Fundamental

Atayde Machado terão .que es

perar quatro dias a mais para
retornarem às salas de aula. As
obras de restauro e ampliação
da instituição escolar não fica
ram prontas dentro do prazo e

o período é necessário para que
os espaços disponíveis sejam
limpos e adequados para garan
tirem segurança às crianças.

Segundo a diretora da insti

tuição' Karin Hansen Voigt, os

pais dos alunos estão sendo co

municados por telefone sobre
a alteração na data do início
das aulas. "Também estamos

tranquilizando-os e garantindo
que a escola estará, a partir do
dia 18, segura para recepcionar
as Crianças", informou, Segundo
a gestora, o espaço onde a obra
é realizada será coberto por ta

pumes e os homens continuarão
trabalhando. Para ela, entretan
to, apesar dos inconvenientes
de toda a obra, como o barulho,

vale a pena ter paciência. "Tere
mos mais duas salas prontas, e
um vestiário", concluiu.

A escola está em obras desde
novembro de 2012, quando foi
iniciada a reforma dos ambien
tes internos. Segundo o enge
nheiro responsável pelos traba
lhos, MichelWalter Iassen, serão
necessários mais quatro meses

para a conclusão da ampliação
do espaço escolar. A obra foi or

çada em aproximadamente R$
700mil, mais aditivo de R$ 9 mil.

FOTOS LÚCIO SASSI

OBBAS Escola do bairro Czerniewicz passa por serviços de ampliação

Estudante vai aprender
commais professores

Matheus Eduardo Twardo
wsk:i, de 11 anos, está preparado
para iniciar o ano letivo e para
uma das principais alterações
da vida escolar. Até 2012 ele ti
nha apenas um professor na

sala de aula, que se dividia entre
todas as matérias do currícu
lo do 5° ano da Escola Munici

pal Albano Kanzler, no bairro
VilaLenzi, em Iaraguá do Sul.
Entretanto, a partir de agora sua

rotina ficará um pouco mais

agitada. Chegando ao 6° ano do
Ensino Fundamental (antiga 5a

série), será a primeira vez que
ele terá contato com professores
específicos para cada uma das

disciplinas. Ao todo, serão nove.

Apesar das alterações na grade
curricular e de os conteúdos ga
nharem um tommais sério, a an
siedademaior de Matheus é para
retomar à rotina diária com os

colegas de classe. Para ele, a con
vivência com os amigos, seja na
hora do recreio ou nas idas e vin
das do colégio, nas conversas em
sala de aula ou nos jogos esporti
vos são os melhores momentos
da escola. "O sexto ano vai ser
mais difícil", finalizou Matheus,
enquanto se preparava para sair
com o pai para comprar o últi
mo item necessário para o reco

meço das aulas: um tênis novo

para jogar bola durante as aulas
de Educação Física.

I
.I
1
I

1

RETORNO
Matheus

preparou o

material para
a volta aos

estudos

Qualificação

Especialistas são orientados
para o início do ano letivo
Especialistas em Educação

domunicípio de Iaraguá do Sul
passaram ontem por um pro
cesso de qualificação para se

preparar para o ano letivo. Em
uma palestra realizada pela
doutora em Educação Curricu- .

lar e professora da Católica SC,
Diva Ranghetti, os supervisores
e coordenadores escolares re
ceberem informações sobre o

papel deles no atual contexto
escolar, repleto de dificulda
des de ensino-aprendizagem,
da desarticulação entre a fa
mília e a sociedade e a neces

sária formação continuada dos

professores.
Os especialistas, segundo

ela, são a ponte entre a reali
dade da comunidade em que
a escola está inserida. "São os

coordenadores e supervisores
os responsáveis por articular
as dificuldades dos alunos com
as estratégias utilizadas pelos
professores para uma apren
dizagem satisfatória", explica.
Um entre os ensinamentos re-

passados para os profissionais
foi o da observação. "Sempre
digo para eles observarem
o entorno para perceberam
quais são as. dificuldades do
local em que está inserido. A

partir daí ele conseguirá -tra

çar um plano de estratégias de
ensino-aprendizado", conclui.
A coordenadora de ensino da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Atayde Macha
do, Maria Ângela Klober, des
tacou as transformações que
acontecem durante o ano

letivo e que têm como prin
cipal contribuição para o

trabalho dos profissionais, o

intercâmbio de práticas pe
dagógicas entre supervisores
e coordenadores de diferen
tes localidades. ''Além dos
conhecimentos teóricos, a in
tegração entre o grupo de pro
fissionais proporciona uma

troca sobre o que realizamos
em situações semelhantes e

é isso que faz a diferença no .

nosso dia a dia", concluiu.

1
í
I
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Ainda sobre o Renan e nós

I .

Semana passada falei sobre
Renan Calheiros, eleito pre

sidente do Senado por seus pa
res. Recebi vários comentários

pessoalmente, via email e pelas
redes sociais. Algumas críticas
também. E dúvidas,muitas dúvi
das sobre o que podemos ou não
fazer. Uma ex-aluna mandou o

seguinte questionamento:
"Li seu último texto do blog.

Concordo com tudo. No Emtan
to, o que faremos? Quer dizer,
conhecemos aquele currículo

sujo e vergonhoso. Somos con

tra. Mas e agora? Algo em men-

te? Alguma passeata? Faixas?
Placas? Vassouras espalhadas
pela cidade? Nariz de palhaço? O

que faremos? Só assinar aquela
petição [eletrônica] me parece
muito simples, afinal, tamanha
indignação não deve ser contida
somente dessa forma, então te

pergunto: O QUE FAREMOS?"
É a.dúvida demuitos, é o que

vem afligindo corações e men

tes, é urn pouco daquela indig
nação que Stéphane Hessel pre-

ga que todos devemos ter para
não nos conformarmos com o

estado das coisas, quando as

coisas não vão bem. Perguntei
me, como todos, o que fazer.

E perguntei-me, também,
por que nariz de palhaço? Por

que passeata? Por que faixas?Afi
nal, fomos nós que o colocamos
lá. Parece-me amesma coisa que
comprar urn carro sem parabrisa
e reclamar que quando a gente
anda bate vento na cara.

Não seria, nessa linha, a

mesma coisa que alguém que
rer destituir os nossos deputa
dos ou os nossos prefeitos por
que eles fizeram algo errado no

ponto de vista alheio?

Alguns, arraigados no seu

bairrismo ou nos seus preconcei
tos, podem até dizer ou querer di
zer que isso é coisa de nordestino,
de alagoano, de currais eleitorais.

Não é. Sabem por quê? Por

que quem elege o presidente do
Senado são os próprios senado
res. Inclusive os que nós, catari
nenses, sulistas, bem informados,

vivendo com alto illH, elegemos.
Infelizmente a votação foi se

creta - outra aberração do nos

so sistema - mas dá para se ter

urna ideia de quem votou pra cá
e quem votou pra lá.Se nossos

senadores votaram no Renan,
nós votamos no Renan. Amate
mática é simples. Se alguém está
assim tão indignado, chame à or
dem seus eleitos, ou lembre dis
so nas próximas eleições. Nossos
senadores não são novatos nos

meandros políticos. Não são o

_ que podemos chamar de renova
ção. E o que faremos? Os leitores

podem insistir na pergunta.
Vamos conversar, debater,

tentar prestar mais atenção
nas próximas eleições, vamos
deixar de ser tão apáticos sobre
política, vamos sair de cima do
muro, vamos expressar nossas

opiniões e aí é possível que ou
tras pessoas deixem de votar

simplesmente por votar, ou de
votar em quem tem um currí
culo de risco deste ... Na realida

de, não sei a resposta.

www.ocponline.com.br

.llfUM
Consultoria Empresarial
eRc/se, fl06269/0

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

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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A Empresa CARMEM DALPIAZ

REPRESENTAÇÕES LTDA, inscri
ta no CNPJ n? 72.219.694/0001-

63, cadastro na Prefeitura de

Jaraguá do Sul nO 15.266, esta
belecida na cidade de Jaraguá do

Sul/SC, á Rua Tomaz Francisco
de Góes, 482, Nova Brasilia, CEP
29252-170, COmunica o extravio
de blocos de notas fiscais de

prestação de serviços.

A Empresa ANDRADE PINTU
RAS LTDA ME, inscrita no CNPJ
n° 05.376.895/0001-87, estab
elecida na cidade de Jaraguá do

Sul/SC, á Rua Pedro Gonzaga,
200, Vila Nova, Cep: 89259-320
·comunica o extravio, perda dos

seguintes documentos fiscais:
três blocos de notas - NFS de'
n? 001 á 150

. Faça çomo manda a let:
PUblique em jornal de grande circulação
o jornalO CORREIO DO POVO atendê preQeitos
_da lei 289/8.4\ por enquadrar;..se como-jornal
diário .de grande circulação local e regional.

Balanços, ata�, editais, demais publicações legaiS.
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CELTA LS 2013

48X DE R$ 299,00
COM'TAXA DE 1,03%�A.M. E ENTREGA DE

R$12.399

Celta LS 1.0, Flexpower (Config. R9A), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional ã vista a partir de R$ 22.990,00 ou através de plano de financiamento com 52,81% de entrada (R$12.399,00), 48 prestações mensais de R$
298,97 com taxa 1,03% a.m. CET: 16,99% a.a. Valor total financiado: R$ 26.749,34. Ofertas válidas para o período de 06 a 09 de levereiro de 2013 para o Estado de Santa Catarína, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas

Concessionárias Chevrolet. Ofertas não vâlidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos 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 •
�._�
�
ConteComigoRESPEITE OS LIMITES"DE VELOCIDADE.

1.,- "

,
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FIAT

"" ,

BALCAO NEGOCIOS
CURSO DE ESCULTURA EM FRUTAS

(FRUIT CARVING)
Com o CHEF GUILHERME SILVA

NíVEL Básico
DIA 14 de fevereiro

HORÁRIO das�4h às -19h
DURAÇÃO 05 horas

LOCAL Restaurante COSTELA & ClA
Rua Fritz Bartel sn - Baependi

(Antigo Refeitório da Bretzke Alimentos)
Jaraguá do Sul - SC

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 extemas. 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 egncultura. 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 refonmas de roupas.
Contato: 32754315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas e
empreendedoras, maiores 18 anos, que queiram
deserwoíveturn negocio lucrativo. Trabalhándo
a partir de-sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reáis (períodO pamial) ou acima de R$ 2.000
mês, período integral, negócio próprio ci baixo
investimento e atto retomo. Contato 47 8418-3292
/9988-2844 bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção: Procura-se pessoas para Venda com
renda extra ou com única renda. Serviço simples de
fazer. características do candidato: ter bom dialogo
saber liderar grandes equipes, ser persistente tendo
auto estima e otimista.Obs: não espere grandes
oportunidades baterem na mesma porta duas
vezes. Tr. 47 9910-7478/9140-5014

• vende-se éonsómio.(HSBC) sorteado carta de
crédíto novaíor de R$ 131.000,00, 100 meses

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

• Consórcio contemplado; Crédito R$70.5oo,00,
entrada de R$24.900,00 e assumir 106 de R$
824,06. Gré<:lito R$159.000,00 entrada de R$
55.ooo,ooe assumir 115 de R$1.570,00. Temos
outras cartas. Tr. com Valdir 8494-5911/ 9270-
3638. eza.valdir®yahoo.com.br. .de"·�

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha residehcial.
TR: 3371-2946 /9216-4866

• Dlsk frete e mudanças.Tr. 9277-2798/8465-6251
/3370-3414/9708-4475.

• Dlsk Frete emgeral, caminhâo Baú com capacidade
de 4000 k.TR:�06-2183 / 3276-2100' _

• Sv. esqoadrías e.Alurninlos, estruturas, sacadas,
corrimâo, grades de proteção, fogão industrial,
concertos e soldas em geral.Tr. 9197-1665/9702-
9093 com Silvio.

Ofereço serviços de podas oe arvores. Tr. 9158-
0019. -

'"

• Procuróserviço terceirizado pra fazer em casa o dia
todo. Tr. 9119-6794.

• Hotel para câes - faça a sua reserva com

antecedência. Tr. 3375-2006/9146-4864.
• Pousada 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.

_ � V�rido a;,chorrinhos Ihasa Apso puro, eles -

-. nascerarrrdlatê/Oí, 4machínhos, 20 dias para a

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

• vende-segalos da raça Brahma tíght e galinhas
espanholas. R$ a combinar. Tr. 3370-4924 com
Luciana.

• Vendo filhotes de pastor Alemão. ótima linhagem,
puros, com 50 dias. Tr. com Gilmar 3275-0009
(comercial) ou 8801-9079.

Vendo filhotes de Pastor alemâo branco. Tr. 3376-
0608Sandro

• 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 uma Geladeira em bom estado no valor de
até R$ 100,00. Tr. 9159-2149.

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 banheira infantil branca Burigotto com

suporte, sem trocador. R$ 60,00 Tr: 3370-7160
com Susan ou Dulce após as 17:00 horas.

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 moderno.R$
600,00. Tr: 9960-0791

Vende-se estrutura 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 Cônsul, 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 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-setelhas coloniais. Tr: 3376-1481/
9973-8743.

• Vende-se um arado agncoíe para enfeite de .

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

• Vende-se carrocinha de mão, com 4 rodas, para
chácara. R$.i100,00.Tr: 3370-1064.

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

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

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

Venffe-se GPS Foston de 5 polegadas com Tv e
-

câmera digital. R$ 180,00. Tr: 9927-3177

Vende-se produtos da Natura e Avon. Contato:
3275-4315 Marlene

Vende-se adubo deaves. 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 m,
espuma do assentoe cama� d45, cor marron, 4
almofadas soltas. R$ 1750,00 tratar com.Onin
Tr: 3372-0588/ 8864-8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça (ASW), camisa
(ASW), luvas (ASW), colete (lMS), bota (IMS),
cinturão (Fo.X) e capacete (EBF), tamanho M,
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 Burigoto
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 conservaçâo.
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 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, frigobar, 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 120m'. 10X12 p/
retirar no local em Guaramirim valor a combinar.
Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento com 3 donmitórios(l suíte),
2 garagens, churrasqueira na sacada, porcelanato,
massa corrida, excelente localização, bairro
Baependi. R$ 240.000,00. Tr. 9999-7499 ou
ricardovc@terra.com.br .

Vendo apartamento novo no bairro Vila Lenzi
próximo ao centro. área total de 94,05m', sala em
2 ambientes, sacada com Churrasqueira, 2 quartos,
cozinha, lavanderia, 1 banheiro, e 1 vaga de
garagem. ótimo acabamento, pode serfinanciável
pelo programa minha casa e minha vida. R$
143.000,00. Tr. (47)8820-1162.

Vende-se apartamento no centro de Jaraguá,
com 1 suíte e 2 dernl-suftes, sacada gounmet,
lavabo, ampla sala e cozinha, 2 vagas de garagem.
R$ 395.000,00. Aceita-se apto em Balneário
Camboriú, inclusive de maior valor. Ir: 8403-6600.

• Vende-se apartamento no inicio da Ilha da Figueira,
80 mt' útil, e 111mt' no total, na Rua José
Pavanello, com 2 dorrnítórtos, 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 Pienmann 404,
Vila Lenzi. R$ 660,06. Condomínio 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'
Brasüía. Tr. 3372-117� /9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt, com
garagem, na rua Francisco Pierrnann aluguel R$
650,00 + condomínio (média de R$ 2:1.00). 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
m' escriturado, R$ 95.000,00. Tr. 9104-6600.
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. 9104-6600.
Crecil4482

• 'Aluga -se Apartamento com 120 mt", na Rua
Emma R. Bartel, 12;1 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa e garagem, sem
condomínio. R$ 1200,00. Tr. 9134-5434.

CASAS
• Aluga-se casa na praia de Penha prox. ao Beto
Carreiro, com 4 quartos e garagem em voita. Tr.
9959-3627 / 9208-4370

Vende-se casa geminada no loteamento Firenzi,
com 70 m', 2 quartos, sala, cozinha, garagem, toda
murada. Pode ser financiada pela caixa econômica.
R$l40.ooo,oo. Te 9103-3926.

Vende-se casa no loteamento Rrenzi, casa
de É1SCIuina, com 120 m', com 3 quartos,
sala, cozínhagaragem, toda em alvenaria. R$
190.000,00. Tr.9103-3926.

Ve�dé-se casa de alvenaria, CQm três quartos, 2
salas;-bàntreiro�zinl'ta,:gará"i5em para 3 carros,
murlÍda�ili1�M:;��éirônico. R$ ucooo.oo, Na
Rua Leopoldo Muller, n 313 -Rio da Luz, perto das
lagoas de Peixe. Tr. 3376-2134.

SALA COMERCIAL
• Aluga-se sala comercial na Rua da PUC
(Unerj), envidraçada, ideal para Xerox, padaria,
mercearia. R$ 800,00. Tr: 9999-7499 ou

ricardovc@terra.com.br.

• Alugo Sala comercial na Vila Rau com 3
Kitinetes. R$ 1000,00. Tr: 3371-6968.

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 mt' na Nova Brasnia.
R$ valor a combinar. R$ 3371-5904/9933-
9964.

• Aluga-se sala comercial, 30 mt', com banheiro

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

_.

, '_. '-

Alugo quartos Mblililíadds na Ruã P�efeito ,.

Waldemar Grubba, 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:'3275-4315 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 si 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

2.742m', 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 m', 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.Contato com

Vanderlei 9946-5074 I 8848-9143 I
3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado
Azaléias, 10 terreno entrando no

condomínio, ele tem 23 por 30 medindo
688 mt'. R$ 180.000,00 a negociar. Tr:
3370-2468 I 9969-5540 com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da Luz

próximo a Ceva I fl$ 25.000,00. Contato:
. Wilson ou Rosa 3376-3716

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia do
Ervino. Tr 3372-0028 I 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 cl
1.053 m', contendo 1 casa com 3 quartos.
1 suíte e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se lote coro 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 mt' 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 Itajuba, R$
28.000,00 todos escriturados 300 m2• Tr:
8448-8644

"':'.1 ."'�� �;.',: '7

V01.KSWAGEN
• 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 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 no site da rota do automóvel em
veículos particulares.

Vende-se Crossfox, 2008, amarelo: R$
31.900,00 em bom estado de conservaçâo. 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 fiex, com ar e

direçâo. 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 um Fiat Tipo, prata, completo, ano
95, IPVA pago e caixa de som grande com 2
módulos. R$ 6.500,00. Tr: 8890-9854 com

Marcos.

• Vende-se novo Uno Way 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, Cor

azul, Portas, Vidro e Travas Elétricas. R$
13.500,00. Tr: 91310575

• Vende-se Uno Mille fire ftex 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 fire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

FORD
• Vende-se um Ford Focos ano 2005,
preto, 1.6 completo, banco de couro. R$
19.000,00. Tr: 3379-2303 I 9114-5998
Com Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec muito
económico, 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
Cor 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 Courier 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.

CHEVROLET
• Vende-se s10 cabine estendida, ano 97 a

Gasolina e GNV, completa. R$ 20.000,00
aceito carro de menorvalor. Tr: 3371�968.

• Vende-se Corsa Ret 2006, ftex, com ar

cone, direção e alarme, na cor vermelha. Tr:
9117-1176 19600-9002. Valor a negociar.

PEUGEOT
• Vende-se Peugeot 307 SW,2007, automática,
banco dé courqJOP DE LINHA. R$26.000,00 +

Prestações. Tr:'8812-7;170,
, .,,;;, .. ,.

MOTOCICLETA
..,. _.;.!' � _'.� "�.;; ��,:>t .::-".,;./,:"1,...;. ";;..

rA, ,��,VeOde'sl'}mn�'fl10to Jwi!;i.te(cbx 250çc,
-

• 200'7. R$!:liÔOO,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, f25. Valor
a combinar. Tr: 3370-0719 Falar com -.

Guilherme.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo
estado, guidão.e 'cápa de banco aindà
original, moto a toda prova. R$ 11.500,00
somente venda. ir: 3055-7854 I 8823-
1548. Após as 19:00.

VENDO
,

FARMACIA DE
. .

--

M_ANIPULAÇA0'..

no centro de'
Jaraguá do Sul.
(47) 3055�O500
8494-5713

cs
_ chaves@yahoo.com.br
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Corretor de.I tnóv�
Creco 19.368

"Tudo-pcmo- VUiLCfucltv que; I'1'W'fortcdeceJ' Fi1líp�: 4:13

(47) 3084 - 0408
Plantã�:

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

.
..... Casa
Minha VIda

D149- LINDO TERRENO COM ÁREADE
483M2 ÓTIMO PARAMORADIA OU
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA
COMERCIO, ÁREA NOBRE E BEM

LOCALlZADA.R$ 90MIL.

Dl43- TERRENO DE ALTO PADRÃo
ATRÁS DO PO,STO CIDADE

PRÓXIMOAMALWEE. R$109.900

D189- APTD sUÍTEMAIS 2 c/90,43M2,
lDTALMENfE LEGALlZAOO,ACEITA

TERRENO COMO PARTE00
PAGAMENTO. R$183MIL.
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PROMOÇÃO""$65,00UO'itec-1 - "
9 001111\1

2 _ R$3 ,

aardahl B� �o de

'Higlen)Za�$65 00
Arcondo - ,

Rua Linda Rux Mathias. 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-maif: mg_mecanicaJtda�hotmail.com

I •

//
c>
/ o
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�OGRAMAÇÃO DE CURSOS>

;fucnicos
I

I
Enfermagem - início 18/022

. .

Segurança no Trabalho - início18/02

.

PÓS Graduação
.

• Desenvolvimento Cognitivo - inítio 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 16/92

� Relacionamento Interpessoal - início 16/02
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. DEFESA Left'er se colocou à disp�sição para prestar esclarecimentos

Pofêmíea

Dono de agência
rebateas acusações

Empresário nega que fazia promessas a
candidatos e diz que acusações são falsas

Entenda o caso

JARAGUÁDO SUL

Débora Remor

Na sexta-feira, dia 8, pelo
menos três mulheres foram à

'delegacia registrar boletim de
ocorrência contra a agência e. o

empresário.
Segundo as vítimas, o caça

talentos abordava as pessoas nas
ruas ou em escolas dizendo que a

criança ou adolescente se encai
xava no perfil de uma empresa e

,

que o desfile seria dentro de al

guns dias, prometendo o traba
lho e cachês apartir de R$ 600.

Elas acusam o empresário de
cobrar o. "composite" (portfólio)
como um investimento para
a carreira do futuro modelo.

Nakí�des sociais, muitos inter
nauta;s confirmam o modo de

abordagem dos funcionários da

agência e promessas de traba
lhos fotográficos.

a pessoa interessada precisa fa
zer um portfólio, com cinco fo
fos de apresentação, que custam

Oproprietáriü da agência de a partir de R$ 120. "Mas quem
modelos Ir. Leffer, Orides escolhe omodelo é o cliente, são

Junior Leffer, se defendeu das as marcas", explicou Leffer.
denúncias levantadas contra Mesmo admitindo ter três
ele, dizendo que as acusações funcionários incumbidos de en

de estelionato se-tratam de ca- contrarmodelosnasruas epróxí
lúnias. Ele afirmou que jamais mo às escolas; Leffer nega que fa
prometeu trabalhos como mo- zia promessas de trabalho. "Não
dela para pessoas que fizeram tenho autorização dos meus

o cadastro na agência ou que clientes para usar o nome delas
teriam sido abordadas por caça- (ao contratar o modelo)", defen
talentos. Na Delegacia de Polícia deu-se; Leffer informou' ainda
da Comarca de Iaraguá do Sul, que a função de caça-talentos foi
pelo menos três pessoas regis- suspensa na agência momenta
traram boletins de ocorrência neamente até-que tdã.às as acu-

. contra o empresário acusando- sações sejam apuradas.
o de prometer os trabalhos. Por causa de feriado de Car-

"Este é um problema de difa- naval, os boletins de ocorrência
mação, são pessoas que querem serão analisados a partir da tar
me derrubar, que querem acabar de de hoje pela Polícia Civil, que
com a minha empresa'; justifi- deve abrir um inquérito para
cou Leffer. Para ele, a motivação investigar o caso; "Vou ouvir to
das denúncias seria a forte con- das as pessoas envolvidas, mas
corrência no mercado da moda os depoimentos devem seguir
e o bom desempenho da agência

.

de acordo com a agenda da pró
junto às empresas da região. pria delegacia", disse a delegada

Para se cadastrar na agência, Lívia Marques daMotta.
��&"&&&&&&"""E&&&B&&&"�&&�&D"&&B&"""�,,&&&&&&�&&_

Pane elétrica

Incêndio
destróivan

Uma van com placas de
Iaraguá do Sul foi totalmente
queimada na noite de on-
tem, naSC-474, próximo ao

entroncamento com a SC-413,
emMassaranduba. Segundo o
motorista, de 45 anos, que saiu
ileso, o fogo teria começado
quando ele tentou dar a par
tida no veículo, por volta das
19h30, sugerindo uma pane
elétrica como causa do incên
dio. Os BombeirosVoluntários
usaram dois mil litros para
controlar as chamas.

Prejuízo
BaréaIvo
deassaIto

Dois homens teriam assal
tado um bar e mercearia,
na tarde de segunda-feira,
no Poço Grande, em Guara
mirim. A proprietária, de 48

anos, relatou que os suspeitos
chegaram num veículo preto
e um deles entrou armado de
revólver, anunciando o assal- .

to. Os dois saíram levando R$
180 do caixa, além de cigarros,
relógios, um telefone celular e
duas camisetas.APolíciaMi
litar realizou buscas na região,
mas ninguém foi detido.

I

BR-280

Ferimentos leves
Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa
ferida na tarde de ontem no Km 56 da BR-280, em Guarami
rim. Um Uno, de Guaramirim, foi atingido na lateral por um

Fiesta, com placas de Criciúma, às 16h, enquanto cruzava a

rodovia. O condutor do Uno, de 49 anos, foi levado ao Hospi
tal Padre Mathias Maria Stein com ferimentos leves. Os dois

ocupantes do outro veículo recusaram atendimento.

Internado

Criança se
recupera

A criança de sete anos que
se feriu brincando em casa,
no Rio da Luz, em Iaragua
do Sul, na segunda-feira, se
recupera no Hospital Iara
guá. O menino teria dado
um soco na porta de vidro,
sofrendo cortes profundos'
no pulso direito e forte

hemorragia. Ele passou
por cirurgias.

Alerta

Susto nas
alturas

Três homens levaram um

susto enquanto trabalhavam
numa construção da rua José
Piccoli, no bairro Estrada
"Nova, em Jaraguá do Sul, por
volta das 12h de ontem. Um

. dos cabos do andaime teria
se rompido e os operários
ficaram pendurados. Eles não
se feriram e foram resgatados
pelos BombeirosVoluntários.

Pavimentação'
Obras estão quase prontas

As obras de pavimentação asfáltica na avenida Marechal
'

Deodoro da Fonseca devem ser finalizadas ainda essa semana,

segundo informações da Prefeitura de Jaraguá do Sul. A pavi
mentação compreende inclusive o trecho em que foi implan
tada recentemente à: rede coletora de esgoto sanitário (até a

esquina com a rua João Planincheck). Até o final do mês deve
ser realizada a demarcação das faixas sinalizadoras.

ERRATA:
(' Diferente do que foi informado na edição de ontem, o motorista do

Passat, de 33 anos; que colidiu contra umamotocicleta na noite de sába
do, próximo à ponte pênsil que liga o bairro João Pessoa, em Jaraguá do
Sul, a Schroeder, prestou socorro à vítima, acionou os Bombeiros e foi o
último a deixar o local do acidente. O condutor damoto, MaiconAdriano ,

Rosa de Souza, de 19 anos, permanece naUTI do Hospital São José.
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Jogos Abertos de se

[araguá do Sul ratifica
interesse em ser sede

I ,

Com a desistência de [oínville, Blumenau se

torna o maior concorrente do nosso município

JARAGUÁ D_O SUL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H ••••••

Agência Avante!

Ofitem, O município de Ioin
ville anunciou oficialmen

te sua desistência em sediar
a edição deste ano dos Jogos
Abertos de Santa Catarina. En

quanto a maior cidade catarí
nense lamenta a falta de recur

sos, Blumenau e Iaraguá do Sul
se colocaram à disposição para
sediar o evento.

"Essa conversa iniciou há
15 dias, por intermédio do de

putado Carlos Chiodini. Con

sultamos o prefeito e o vice,

de quem recebemos o aval",
informou Jean Leutprecht, pre
sidente da FundaçãoMunicipal .

de Esportes (FME). Na sua aná
lise, Blumenau larga em vanta

gem nesta briga para sediar a

maior competição poliesportí
va do Estado, principalmente
pelo fato do Centro Esportivo
do Sesi absorver quase 70% das
modalidades. "No. nosso caso,
existem situações importantes
para a comunidade e para o es

porte, como a revitalização do
Arthur Müller e a finalização
do Centro Esportivo Municipal,
que entregaríamos completa-

mente reformados à população
nos jogos", adiantou.

Sobre os benefícios de um

munícípie sediar os Iasc, Leut
precht comenta sobre o legado
esportivo e social, mas lembra
também a importância eco

nômica do evento. "Isso é uma
coisa que nem todos conside

ram, mas estaremos trazendo
mais de seis mil. pessoas para- .

Jaraguá do Sul, aptas ao consu

mo e num fim de mês', disse,
informando que os Iasc estão
agendados entre os dias 20 e 30

de novembro.

Def"mição da nova
sede deve ocorrer

na próxima semana,

em Florianópolis.

Campeonato Catarinense

[uventus treínafocado no Guarani
o Juventus volta a campo

no domingo, contra o Guarani,
para uma partida que vale mui
to mais do que três pontos. Em
jogo, uma maior tranquilidade
na reta final do turno e também
a chance de tirar pontos de um
adversário direto na luta contra
o rebaixamento e por uma vaga
pela Seríe D nacional,

O técnico Pingo sabe da im
portância da partida e prega o

I
I·

, I

respeito ao Bugre. "Creio que
será uma decisão à parte. É um
adversário difícil, mas tenho

'o,

certeza que a equipe vai atrás
dos três pontos, que serão mui
to importantes", analisou. Pin
go projeta a busca de sete pon
tos nos jogos que restam.

"Pecamos nos últimos jogos
e agora não podemos mais er

rar", afirmou o meia-atacante
Giso. "Temos que voltar a ven-

cer, pois de nada adianta fazer
bons jogos e acabar derrotado",
acrescentou: "Não pensamos
em outro resultado que não

seja a vitória", endossou o late
ralWilliam.

Para a partida em Palhoça,
o zagueiro Charles e o volante
Cícero, são dúvidas. O experien
te zagueiro Léo Bahia teve sua

documentação regularizada e

pode estrear.

CONCENTRAÇÃO Atletas treinam forte para voltar a vencer no Estadual

HENRIQUEPORTO IAVANTE!

TRATATIVAS Presidente da FME manteve contato

com a Fesporte ontem, reiterando !l interesse
'

Bicicross

Abertura da

Copa [araguá
A Sociedade Corintias

Esporte Clube,· responsável
pela. Equipe Jaraguaense de
Bicícross, realiza no próximo
domingo a primeira etapa da
Copa Jaraguá do Sul da mo

dalidade. Para tanto, convi
da todos os pilotos da região
para prestigiarem o evento.

As provas iniciam às 13h, na
pista do Parque Malwee. Du
rante a etapa será divulgado o

calendário oficial da Federa

ção Catarinense de Bicicross

(FCB). Neste ano, omunicípio
pretende sediar uma etapa da
Copa Brasil de Bicicross, tam
bém naMalwee.

Football

Seletiva será
·nosábado
O Iaraguá Breakers realiza·

no próximo sábado mais uma
seletiva de atletas. O popular
'try out' acontece na Arena

Iaragüã, a partir das 14h. Os
candidatos a novos 'Quebra
dores' devem comparecer

. com tênis, bermuda e cami
seta. A seletiva sempre trou

xe bons frutos para a equipe,
que hoje conta com vários

jogadores oriundos do teste

no grupo. "Convidamos os

esportistas da região para os

testes. É uma oportunidade
de praticar um dos esportes
que mais cresce", destacou o

presidente EvertonGnewuch.

, Sport Club Jara�á

Equipe apresentauniforme
O Sport Club Jaraguá apre

senta seu novo uniforme ama

nhã à noite. Agata fabricado

pela Kaiapós Sports, o 'manto'
do' Leão será mostrado pela
primeira vez em evento no

Salão Social do Botafogo, às
19h30. Na ocasião também
será apresentado o mais novo

I 11"1,

reforço do time, o volante Peter
Santos, de 25 anos, que estava

no Caçador. Com 1,80 metro e

76 quilos, o atleta treina com o

grupo desde o início da sema
na. Nos bastidores, a diretoria

. trabalha paramarcar um amis

toso no 'próximo sábado, em
horário e local a ser definido.
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Taça Libertadores

Clássicobrasileirona rodada
Galo Mineiro recebe

O Tricolor Paulista

hoje, às 22h, no
Independência, em
partida pelo Grupo 3

J��l:iy4:.J?(? .. �.�.� .

Agência Avante!

Com domínio nas últimas
três edições da Taça Liber

tadores, os clubes brasileiros

querem manter a hegemonia
e vislumbrar a conquista do tí
tulo mais importante da Amé
rica do Sul. Na 54a edição, o

país estará representado por
Palmeiras, Atlético-MG, Corin
thians, Fluminense, São Paulo
e Grêmio.

E a competição inicia com

um clássico brasileiro. No 'Gru

po 3', o Atlético-MG enfrenta o

São Paulo, hoje, às 22h, no In

dependência. Após 13 anos lon

ge do torneio, o Galo não quer
desapontar a sua torcida. "É um
jogo de igualdade técnica, mas
a gente joga em casa e isso vai
ser o nosso diferencial", decla
rou o técnico Cuca, do Atlético.
Priorizando o mistério, 9 técni-

BRUNO CANTINI/ATLÉTICO-MG

REFORÇO Recém-contratado, Diego TardeUi deverá ser a novidade do Galo

co Ney Franco; do São Paulo,
realizou treino fechado na

véspera do confronto.
Na Venezuela, o Flumi

nense encara o Caracas, hoje,
às 22h, no Estádio Olímpico.
Na análise do meia Wagner,
um ponto já será fundamen-

REPRODUÇÃO/CNT
------

FARSA 'Jogador' dizia ter passagens por
clubes de sucesso no Brasil e na Holanda

tal para a sequência do cam

peonato. "Vai ser um jogo
difícil, pois é fora de casa. Se
não der para trazer os três

pontos, um ponto já será
muito importante colocar na

bagagem para o Rio de Janei
ro", comentouWagner.

Amanhã, duas partidas fe
cham a presença brasileira. O
Palmeiras enfrenta o Sporting
Cristal, às 22h, no Pacaembu.
Em Porto Alegre, D Grêmio

duela contra o Huachipato, às
19h45, naArena. O Corinthians

folga e estreia no dia 20.

[ogadorfantasma' causa
polêmica no futebol

É possível ser um jogador de
futebol famoso sem jogar? Para

Rodrigo Souza, o Gasparzinho,
esse fato pode se tornar reali
dade. Ludibriando profissio
nais do mundo da bola, Rodrigo
apresentava seu currículo ale

gando ter passagens por gran
des equipes do Brasil. A grande
dúvida que gerou a descoberta
da farsa foi a falta de informa

ções oficiais.
Aos 25 anos, Rodrigo se

creditava de passagens com

sucesso por Vasco, Palmeiras,
Grêmio, Botafogo, Atlético-PR,
América-MG e Feyenoord, da
Holanda. A trama foi tão bem

articulada, que levou o "joga
dor" a participar de programas
esportivos conceituados na te

levisão' brasileira. A mentira só '

foi descoberta nos últimos dias,

quando Gasparzinho comuni

cou através da sua assessoria

de imprensa o desligamento
do Flamengo.

Sem ter conhecimento sobre
o possível lateral-direito, a di
retoria rubro-negra confirmou

que ele jamais vestiu a cami

sa da equipe. Em seu material
de divulgação, Rodrigo Souza

adulterou fotos do atacante

Deivid, ex-Flamengo, tentando
se passar pelo verdadeiro joga
.dor de futebol.

Gasparzinho já
foi sentenciado

po� estelionato e

responde � sete
.

processos.
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Lutas

Olimpíadas
Após reunião, o Comitê
Olímpico Internacional
anunciou a decisão de
retirar a luta olímpica das

Olimpíadas de 2020. A deci-
- são causou grande surpresa,
pois amodalidade é consi-
derada uma dasmais tradi-
cionais do evento. Dividida
em chaves de luta livre e '. rgreco-romana, o esporte dis-
tribuía 72 medalhas perden-
do em número apenas para
o atletismo e a natação.

UFC

GabrielNapão
Após duas vitórias con-
secutivas, Gabriel Napão
teve a confirmação do seu
retorno ao octógono contra
o norte-americano Travis

Browne, no dia 13 de abril,
em Las.Vegas. No UFC São

Paulo, o brasileiro teve

vitória convincente contra
Ben Rothwell. Com mais um
bom resultado, o peso-pe-
sado pode se credenciar a se

tornar um dos candidatos
na briga pelo cinturão. -

Basquete
Brasileiros

Se nos Estados Unidos os

brasileiros estão em ascensão,
naEuropa a situação não é
diferente. Atuando na Espa-
nha, o armador Marcelinho
Huertas e o pivôVitor Fave-
rani integraram a seleção dos
especialistas na Copa do Rei.
Vestindo as cores do Barcelo-
na, Huertas alcançoumédia
de 8,3 assistências. Já Faverani
foi essencial noValencia.

Tênis

Firndelinha
Um fim inesperado, mas
que não tirou o brilho de
uma carreira. Com a derro-
ta para o argentino Martin
Alund, no Brasil Open,
Ricardo Mello se aposentou
das quadras. "Estou triste
por ter deixado as quadras,
mas ao mesmo tempo
tenho a sensação de que dei
o meu máximo", comentou
o brasileiro. Aos 32 anos
de idade, Mello dedicou 14
deles ao tênis brasileiro .

v ,
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Oampanba da Fraternidade

Juventude é o tema escolhido
Lema "Eis me aqui,
envia-me" incentiva
os Javens a serem

missionários da
Palavra de Deus

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

OS católicos começam as re

,
flexões para a Quaresma

na noite de hoje, com a missa

de lançamento da campanha
da fraternidade. O lema "Eis
me aqui, envia-me" convida os

jovens a serem missionários da
Palavra de Deus. Outro com�

promisso é a vigília de orações,
que deve acontecer no sábado,
às 20h, na Paróquia São Sebas

tião, em Jaraguá do Sul.
A juventude permeia quase

todos os temas do ano para a

I

(�
r'
i'

Igreja Católica, e em Iaraguá do
Sul a expectativa é envolver ain
da mais jovens para a evangeli
zação. "O tema da campanha
é "Fraternidade e Juventude" 'e

representa o eco de nossas pre
ces neste ano", explicou o pá
roco da Matriz São Sebastião,
Diomar Romaniv.

Mais de mil jovens partici
pam de bandas e corais, da li

turgia' e em missões através de
dez movimentos católicos na

região do Vale do Itapocu. "O
jeito e a linguagem dos jovens
tem um alcance diferente na

evangelização", salientou o pa
dreDiomar.

Os preparativos para o lan

çamento da Campanha fazem

parte da rotina da Comissão da

Juventude da Paróquia São Se
bastião. "Vamos usar esta pas
sagem de Isaías para chamar os

jovens a anunciar o Evangelho,

Repercussão' .

Renúncia do Papa
,.,

causou preocupaçao
A notícia sobre a renúncia do

Papa Bento XVI deixou os jovens
tristes com,a ausência de pontífi
ce na Jornada Mundial da Juven
tude OMD. "A indicação da Igreja
de que até a Páscoa outro Papa
será escolhido aliviou o lamen
to. Temos certeza de que ó novo

Papa virá para o Brasil e serámui
to bem recebido pelos jovens",
disse animada a presidente da
Comissão da Juventude da Paro-

i quia SãoSebastião, JanainaVogel. .

O anúncio também foi uma

surpresa para o padre Diomar
Romaniv. "Ninguém espera
va por isso, e trouxe um pouco
de insegurança e também ex

pectativa com a escolha de um

novo Papa', disse. "O povo quer
alguém simpático e carísmáti

co, mas os cardeais certamente

levam em consideração muitos
valoresmorais emissionários."

pois é mais fácil para um jovem
acolher a palavra de outro jovem,
do que de um adulto e dos pró
prios pais", confirma a presiden
te da comissão, JanainaVogel.

AJornadaMundial da Juven
tude OMJ), que acontece de 23

a 28 de julho, no Rio de Janeiro,
também está na programação
dos jaraguaenses. "Começa
mos a mobilização para a JMJ
em outubro, e pelo menos dez
ônibus devem partir da cidade.
Ainda temos vagas, basta pro
curar a secretaria da Paróquia",
convidou padre Diomar. Um
dos organizadores do evento,
o padre Anísio Schwirkowski,
vem a Jaraguá do Sul no sábado,
dia 16. Ele vai conduzir a missa
às 19h, na Paróquia São Sebas

tião, quando fará um convite

especial' para a JMJ, e depois
deve acompanhar os jovens na
vigília da Quaresma.

LUCIa SASSI

MOBILIZAÇÃO Padre Diomar Romaniv destaca o

envolvimento da paróquia na Jornada da Juventude

Campanha da Fraternidade:

• Primeira sexta-feira do mês, às llh
missa dos jovens para adoração.

.

•Até dia 16 de fevereiro - palestras naParóquia;
durante a Páscoa, grupos de jovens vão
fazer visita a hospitais da cidade.

• Neste sábado, 19h, na Paróquia São

Sebastião, haverámissa com o padreAnísio
Schwirkowski e, às 20h, momento de vigília.
• Iodemarço - caminhada inicia naIgreja '.
Nossa Senhora do Rosário, no Rio Molha.

Fraternidade e Juventude - "Eis me aqui, envia-me"

• De 23 a28 de julho, no Rio de Janeiro.
• Dez ônibus vão. sair de Iaragúá do Sul e ainda
há vagas disponíveis. Os interessados devem

procurar a secretaria da Paróquia
São Sebastião, na avenidaMarechal
Deodoro da Fonseca, no Centro;

,

. .
..................................................................................................................................................

Jornada Mundial da Juventude

_1-
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