
Educação
Programa de ajuda para
os universitários é aberto
As inscrições para o programa de ajuda aos

alunos de baixa renda de Iaraguá do Sul em
instituições de ensino superior particulares
vão até o dia 15. Página 6

História
Museu Emílio da Silva

passa pormudanças
Desde setembro do ano passado, a equipe
de servidores trabalha no processo
de repaginação do local para ajudar
na preservação damemória. _III

Prefeitura de Jaraguá do Sul

Serviço daOuvidoria
serámodernizado

Novo programa será instalado para direcionar as prioridades dos atendimentos,
. além de dar uma resposta mais rápida à população que utiliza o ramal 156.
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Entendimentos
Um casamento para dar

certo precisa de duas coisas:
"De acharJnos a pessoa

certa e de sennos
a pessoa certa."

Luiz Carlos Prates

Página3

CSM não conta
mais com Felipe
o ala pivô Felipe dos Santos,
18, não faz mais parte da
eSMo Ele acertou com o

time russo do Tyumen.
Formado nas categorias de
base da equipe de Jaraguá
do Sul, ele foi considerado
uma das revelações da nova
safra de atletas do futsal
nacional. Página 18
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Orçamento
municipal'
Sergio Kuchenbecker esteve
na plenária daAcijs para
oferecer umavisão do

orçamento domunicípio
para 2013. Estão previstas
receitas de R$ 515milhões,
e, descontados os valores
destinados ao Samae e outros,
o valor a ser considerado
é de R$ 361 milhões. Não
são números desprezíveis,
mas, apenas de folha de

pagamento está orçado o
valor de R$ 203milhões, ou
seja, 46,03% do total.

Dívidas
o saldo de empréstimos da
municipalidade está em R$
71 milhões, que deverão
consumir R$ 20 milhões em
amortizações e serviço da
divida em 2013. Claro que
é uma dívida pagável, mas,
como existe um limite legal
para o endividamento do

município, não sobramuito
espaço para a contratação
de novos empréstimos _

para fazer frente aos

planos da administração.

CapaciClade
Uma questão crucial numa
administraçãopública é
administrar os gastos de
forma a sobrarem recursos

pata investimentos em obras

públicas. Segundo Sérgio, o
orçamento de 2013 aponta
para uma capacídàde de
investiniento cenrrecnrsos
próprios domunicípio de

....

apenas 3,?9%. Q desafio
danavaádminístração é
atuar prl,arité.\I:iamente.Jlá
racionálização dos gastos
para elevar esta capacidade
Pé.lI:a 15%nos próxirnQs anos.

A atualaâministração
municiwal elaborou uma
êx.tensalistade medidas.
que visam à redução
de gastos. Chama a

atenção o fato de que a

municipalidade gasta.rnaís
de R$ 525 mil anualmente
com aluguéis. Damesma
forma, o lixo consome

mais de R$10 milhões
anualmente, assim como

vigilância e cancelas
nas passagens de nível
consomem outros R$ 800 a

900 mil anualmente.

wwwocponlíne.com.br;

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Riscos trabalhistas
De II a 14, será realizada quali

ficação promovida pela Apevi,
focando "As empresas e os riscos tra
balhistas - Cálculos e cuidados". Tra
ta-se de um tema dosmais relevantes

para a vida das empresas, que preci
sam estar muito atentas a diversos
aspectos que podem resultar em sé
rios ônus no futuro. O instrutor será
Rober José Alves Costa.

'sthe tmar
®

IDIOMAS lone

www.lhesmartoneidiomas.llom.br
atendimenlo@thesmartoneidiomas.llom.br

I'I1II thesmartoneidiomas

Intercâmbio
Nos dias 15 e 16 deste mês, acontece em Joinville, o evento Cidadão do
Mundo - Feira de Educação Internacional e Intercâmbio, no Centro
de Convenções Alfredo Salfer, anexo ao Centreventos Cau Hansen.
O evento será destinado a estudantes das últimas séries do ensino
fundamental (80 e 9° anos), ensino médio, graduação e pós-graduação,
pais, professores, gestores de educação e profissionais que buscam
aperfeiçoamento internacional. Durante os dois dias será possível
conferir oficinas para o público em geral e um fórum para discussão
mais aprofundada sobre as práticas e políticas de incentivo ao

intercâmbio e à educação internacional no Brasil, além das ofertas de
cursos e intercâmbio no exterior. A entrada é gratuita, mediante prévia
inscrição na página httl'):.f.f.WWW!facebook.€om/ feiracidadaodomundo
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ISSEM
Depois de longa batalha judicial, a
municipalidade precisa assumir uma dívida
com o Issem de R$ 70 milhões, cujo pagamento
poderá ser parcelado em 35 anos. O custo ficará
mais diluído, mas não podemos esquecer os
encargos gerados ao longo de tanto tempo.

Investimentos
Na plenáriaAcijs/Apevi, o prefeito
Dieter Janssen relacionou os investimentos

prioritários agendados pela sua
administração. Entre eles estão diversas

pontes e outras obras que deverão solucionar

alguns dos maiores gargalos do trânsito
no município. Outra prioridade são as UPA's,
os educandários e equipamentos para
prática de esportes. O município está
buscando parcerias e financiamentos.

Mais pessimismo
Após a confirmação do crescimento de apenas
0,9% do PIB em 2012, omercado refez as contas
e, conforme pesquisa publicada no boletim
Focus do Banco Central, a expectativa para 2013
é de crescimento de 3,09%. Este percentual, ao
longo dos últimos meses, só tem encolhido.

Internet
Em meio às polêmicas envolvendo a

implantação das redes 4G nas cidades-sede da

Copa das Confederações e da Copa do Mundo,
o número de acessos à banda larga alcançou
88 milhões em janeiro. As operadoras estão
muito ativas e os usuários - especialmente de

dispositivos móveis - estão ávidos pelo acesso.

As informações são daAssociação Brasileira
de Telecomunicações (Telebrasil).

Licenciamento
au"biental
Focado especialmente nos desafios do
licenciamento ambiental para pequenas
empresas, esta qualificação promovida pela
Apevi nos dias 18 e 19 deste mês, busca
oferecer aos participantes uma luz para
se guiarem nesta questão que pode trazer
muitos problemas se não for bem cuidada.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 875
02 - 04 - 06 - 08 - 09.
10 - 12 . 13 - 15 - 18
21 . 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3134
14 - 39 - 45 - 50 - 80
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Editorial

Comunidademais próxima daPrefeitura
Otrabalho de comunicação na Prefeitura é mui

to importante para agilizar o atendimento e

oferecer uma resposta rápida às demandas da co

munidade. Em Jaraguá do Sul, a Central de Ouvido
ria, que atende as reclamações pelo telefone 156,
está em processo de reestruturação, com investi
mentos em equipamentos para facilitar a aproxi
mação com o cidadão que utiliza o serviço.

Esse canal aberto é um importante espelho de
como a população reage à situação que se encon

tra a cidade. O serviço pode receber elogios, mas
a ideia é servir de amparo a quem quer melhorias

ao cidadão com a clareza de como essa reclamação
vai transitar dentro da Prefeitura até a resposta so
bre o pedido. Os responsáveis pelas secretarias que
derem atenção às demandas vindas pela Central
de Ouvidoria ganharão pontos com a comunidade

que solicita apoio.
Além disso, a própria administração num todo

começa ser vista como prestativa às solicitações.
No momento que se aprimora esse canal de comu

nicação direta com os moradores, a responsabili-
.

dade para dar uma resposta à altUra dos pedidos
aumenta ainda mais.

Ao se aprimorar esse canal
de comunicação direta com os

moradores, a responsabilidade dos
pedidos aumenta ainda mais.

nas ruas, observa algum descaso numa obra, ou
pede uma orientação sobre serviços.

Quem atende deve estar preparado para servir

Charge
EM_GUA�MIRIM, CERCA DE CEM RUAS
NAO ESTAO NA LISTA DOS CORREIOS

Do leitor

O reízínho na barriga!
S into-me completamente

um ser oculto em meio
a vários seres falantes agra
ciados pelo reizinho na bar

riga. É reizinho na barriga,
aquele que muito fala, tudo
aceita e pouco faz. Aquele
que se cala perante a injus
tiça. Babaca, insolente, ser
zinho que dilapida a ética
e a moral de um verdadeiro
ser humano. E você caro lei

tor, até quando irás .aturar
tamanha falta de respeito
para com a tua conduta?
Não prezas a ética?

Enquanto você trabalha
diariamente em busca de
seus objetivos e propósitos,
um babaca e canalha, um ser

ignóbil é condenado por 39

anos pelo "Supremo" Tribu
nal. Foi preso? Não, encon
tra-se solto, tomando uma

aguinha de coco e curtindo
o sol e o mar no litoral. Com

que dinheiro? O tal do Men

salão... Está rindo de você,
rindo da cara dos trouxas ...

Outro caso ocorrido refere
se ao cidadão, ou melhor,
dizendo, ao brutamonte que
foi condenado (autor de du

plo homicídio) a um período
de (apenas) 33 anos de de

tenção. Está rindo de você,
rindo da cara dos trouxas ...

Saiu sorrindo do "Supremo"
Tribunal após receber o in

centivo ao crime. Incentivo?

É, incentivo. Brasil: país que
pouco pune a criminalidade.
Brasil, um país de todos ... E

a você, rei da democracia,
receba meus votos de para
béns! Faça bom uso daquele
pedaço de papel que nas elei
ções adquiristes ao vender
sua ética e moral.

LeonanIo Sasse, escritor

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.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
Crises da vida

T iguei a tevê e um grupo discutia Crise da Meia

LIdade. A primeira pergunta que me ocorreu foi:

quando começa a segundametade da vida? Essa per
gunta fez-me de imediato lembrar de Gustav Jung,
contemporâneo e discípulo de Freud, psicanalista.

Jung dizia ter tratado de pessoas dos cinco con

tinentes, e de todas, lembrava que nenhuma delas

depois da segunda metade da vida, isto é, 35 anos,

deixava de ter seus problemas senão por uma gra
ve 'ausência de fé religiosa... Dizia ele que não crer

num Deus infelicitava gravemente as pessoas nessa

segunda metade da vida. Ao tempo de Jung quem
vivesse 70 anos era um bravo; logo, 35 anos era ame

tade da vida e com ela vinha junto a tal crise dameia
idade. Será que existemesmo essa crise dameia-ida
de? Não creio, tudo não passa de conceitos sociais,
.cultura e predisposição para pensar mais amiude
mente na finitude. Só que essa angústia, esse tipo de
vivência, émuito própria dos que têm vidas vazias.

Uma pessoa entusiasmada por algo, efervescente
por uma causa, por uma luta, por um trabalho, pelo
que for, não vêmuito o tempo passar. O engajamen
to, a plenitude dos sentidos no amar alguma coisa faz
as pessoas saudáveis no corpo e namente. São raras,
todavia.Nascer é uma crise.Aprimeira infância é ou
tra crise, a infância, a pré-adolescência, aadolescên
cia, a maturidade, as plenitudes das diversas faixas

etárias, tudo, tudo são fases e podem ser crises. Mas

insisto, o que muitos chamam de crise não passa de
vida vazia. Aliás, dia destes ouvi uma atrizinha mer

reca, dessas que não deram nem vão dar para nada,
dizer que estava aflita, ia entrar na casa dos 30 na

próxima semana... Coitada. Ah, e para não esquecer,
o que Jung dizia ser falta de religião, digo que é falta
de paixão. Estatisticamente; os religiosos são os que
mais cometem suicído por depressão, o que já não

acontece com os apaixonados por algo na vida.

Campanha
A campanha está no ar nas tevês, mas não

vai adiantar de nada. Não se educa vagabundo
com palavras dóceis ou de bom senso. Falo da

campanha do Banco Mundial que usa atores se

gurando um cartaz onde se lê: - "Homem que é
.

homem não bate em mulher". A covardia está de-
mais. Mas para mim, a única campanha que po- .

dia dar "algum" resultado seria os estúpidos dos

pais educando os filhos por igual, guris e gurias
rigorosamente por igual. Você conhece alguém
que faça isso? E o outro lado dessa moeda seria
a parte das mulheres, mandarem os vagabundos
pastar, digo, passear, diante do primeiro ato de

prepotência deles. Primeiro, eu disse. Quer saber
mais? Que campanha inútil...

Frases
Fui à minha caixa de frases e tirei esta: - "Você

pode começaruma nova vida agoramesmo ...
"

Sim,
na teoria posso, afinal, o que me impede ser outra

pessoa amanhã de manhã, de deixar de me amar

rar nisto ou naquilo, claro que posso. Posso? Tente.
Tente e me conte· depois. Mudar coisa nenhuma,
nem o lado penteado do cabelo conseguimos mu
dar sem sobressaltos, culpas e arrependimentos.
Estamos condenados a ser o que somos. - Ah, mas
que temos vontade, ah, temos ...

Falta dizer
Um casamento para dar certo precisa de duas

coisas: "De acharmos a pessoa certa e de sermos

a pessoa certa...
" Você não acha melhor desistir de

casar? Ah, não dá mais, é tarde? Mas simplesmen
te saber disso já alivia um pouco. Mas a cabeça, lá
no fundo, continua a rodar na imaginação da alma
gêmea. Pessimismo? Melhor que você pense isso ...

Fale conosco

.i
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Divisão política
Com o prazo para o

fechamento da equipe
de governo se fechando,
os partidos da Coligação
Nova Jaraguá começam a

fazer as contas. Relatório

que circulou ontem pela
Prefeitura indica que a sigla
que tem o maior número
de comissionados até agora'
é o PMDB; em seguida vem
o PT; em terceiro o PCdoB.
O PP; partido do prefeito
Dieter Ianssen, aparece
na quarta colocação.

Atritos no PT

Além da eleição do novo
diretório, que acontecerá
em novembro, a escolha
do candidato a deputado
estadual deve causar

alvoroço no PT. faltanélo
um ano emeio para o pleito,
uma ala já e$tá em plena
çanipanha para0 vice·
prefeito de São Francisco
do Sul, Marcos Searpato,

Paz e tl1'âbalho
,

-enquanto caciques do
PIe do PSDB abrem
mais uma guerra em

• função'das.eleíçõés de
2014, com troca de farpas
entre Dilma Roússeff
e FemandqHenrique
caidoso,elllSchIoedera
convivência entre as duas

, siglas é pacífica. É o que
garante o vice-prefeito

, Moacir Zamboni (PT),
que tem atuado comó
fiel escudeiro do titular,
Osvaldo Iurck (PSDB).

'Vaga do PDT

A tendência é de que o
PDT assuma aSecretaria
Executiva da Câmara de
Vereadores. Cargo que

"

tem salário de R$ 7.709.
Os nomes preferidos
da coligação são Ruy
Lessmann e Ronaldo'
Raulino. Nos bastidores, a
garantia é que a nomeação
independe da situação
do ex-deputado estadual
DioneíWalter da Silva.

'

Em Brasília
Diretor do Procon, Luis
Fernando deAlmeida

(PP), está em Brasília,
onde participa hoje e

amanhã de reunião sobre
o Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor.

www.ocponline.com.br

Interferência

Plenário Presidente daAssociação dos Moradores
do BoaVista, Cristiane Balduino, critica a

possível interferência de alguns integrantes
de governo no processo de eleição da

Ujam. Segundo carta de repúdio enviada
à imprensa, a intenção seria a de utilizar

politicamente a entidade, o que, por sinal,
vem acontecendo há muitos anos.

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Ipplan busca a

internacionalização
Processo natural
Chefe de gabinete do vice-prefeito,
Sebastião Camargo '(PT), nega que haja
interferência do governo nas eleições
da Ujam. Segundo ele, na reunião que
aconteceu na Câmara deVereadores

, com representantes da Prefeitura e das

associações de moradores, a única 'decisão
tomada é de que as solicitações das
entidades comunitárias teriam que ser

encaminhadas ao gerente dos Conselhos
Municipais, Mario Pappen. "Fora isso
não há nada, mas ninguém está

proibido de conversar sobre a

eleição, né?", questiona o assessor.

Cr�ado em fevereiro de 2012, o Ip
plan (Instituto de Pesquisa e Pla

nejamento Físico Territorial) deve ga-
, nhar cada vez mais importância para
'o município, Com a tarefa de planejar
o desenvolvimento sustentável em

diversas frentes, o órgão vai também
atuar na atração de empresas interna
cionais e na internacionalização das

empresas aqui nascidas, das pequenas
às grandes, abrindo um leque de novas

oportunidades.

O responsável pela gerência de Ne
gócios e Internacionalização seráMa
theus Cardorin, que já atua no órgão
e trabalhou na Prefeitura de Ioinville,
porém, a regularização do setor ainda

depende da reforma administrativa

que será enviada para apreciação da
Câmara deVereadores no segundo se

mestre do ano. Na próxima segunda
feira, o plano de trabalho do Instituto
será apresentado na plenária da Acíjs,
pelo presidente Benyamin Fard.

Saúde na pauta
Considerada uma área estratégica e ainda

problemática, a Saúde será pauta de reunião

especial na próxima semana. Devem participar
o secretário Adernar Possamai (D-eM), o prefeito
Dieter Janssen (PP), o vice Jaime Negherbon (PMDB)
e a chefe de gabinete, Fernanda Klitzke (PT).

Na Câmara
Prefeito interino, Loriano Rogério Costa, o Kutcha, matou a

saudade do tempo de atuação parlamentar e prestigiou a sessão

da Câmara deVereadores de Corupá na noite de segunda-feira.
LÚCIOSASSI

Reivindicações
Em reunião ontem com os conselheiros tutelares,
Dieter Ianssen escutou reivindicações de melhorias
na estrutura de proteção a crianças e adolescentes.
Os profissionais precisam de um veículo para atender
as ecorrências e também de uma reforma no local.

ln loco
Depois de fazer um levantamento sobre os pontos
de ônibus, os vereadores Eugênio Iuraszek (PP),
João Fiamoncini (PT) e Jocimar de Lima (PSDC)
vistoriaram ontem sete postos de saúde.

EDUARDO MONTECINO

Visita especial
Dieter Janssen (PP) recebeu ontem uma visita pra lá de

especial. A esposa Zélia Breíthaupt e as filhasMaria e Helena
foram conferir o trabalho do prefeito de Iaraguá do Sul.

No caminho certo
Assessora de gabinete, EmanuelaWolff (PMDB), tem
uma atuação política e administrativa no governo
municipal e diz estar satisfeita com os encaminhamentos
da administração. "A Prefeitura existe parapensar na
coletividade e não para resolverproblemas pessoais.
Estamos trabalhando com este foco", garante.

Reunião de bancada
Carlos Chiodini liderou reunião da bancada do PMDB
ontem. Os parlamentares receberam o presidente do

Badesc, João Paulo.Kleinübing, para apresentação do programa
Juro Zero, que busca incentivar o empreendedorismo
pormeio de empréstimos de até R$ 3 mil.

-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPERIÊNCIA Milton trabalha há sete anos no setor e diz que resultado depende das secretarias

Setor de Ouvidoria chega a atender mais
de 300 ligações de moradores por dia

que explorar melhor este conta
to direto com a população, que
não pode ficar sem resposta",
defende a assessora do gabinete
do Executivo, Emanuela Wolff.
Desde o início de janeiro, mais
de mil protocolos de moradores
foram solucionados.

Uma das mudanças defini
das para tornar o serviço mais
eficiente é que a Ouvidoria dei
xou de ser subordinada à Dire
toria de Comunicação e passou
a ser de responsabilidade da
Chefia de Gabinete. Com isso, a
intenção é de que as secretarias

ofereçam um retorno mais rá

pido. Outramudança é que um
novo programa já está sendo
licitado. "Pelo software de hoje
só sabemos se a solicitação do

munícipe foi atendida ou não,
mas não podemos tirar um re

latório quemostre quais as pas
tas têm um maior número de

reclamações. Isso impede que
tenhamos uma visão geral dos
problemas", conta Emanuela

que diz que o número de liga
ções varia, mas nunca baixa de
150. "Em dias de chuva é uma

loucura, o telefone não para".

Ligue 156

Canalaberto coma sociedade

TRABALHO Equipe da Ouvidoria atende
'150 ligações em dia de baixa procura

Mais procurados
,

I

Embora não exista um conseguiu marcar uma con-

ranking oficial, o servidor sulta e precisamos ter paci
Milton Schneider, que com- ência. Em alguns casos, so

pleta hoje sete anos de tra- mos acionados até por briga
balho no setor, não tem dú- de vizinhos, daí solicitamos
vida de que a maior procura que um fiscal de Posturas vá
é pelos serviços da Secretaria verificar qual é o caso", afir- ,

de Obras, de Urbanismo, do ma. Quanto às ligações, Sch
Setor de Trânsito e de Saúde. neider diz que, na última se

"São destes setores as princi- gunda-feira, o setor atendeu
pais queixas. Tem gente que mais de 300, sendo que 180

liga revoltada porque não registros foram computados.

-

APrefeitura de Jaraguá do
Sul montou uma comissão

para analisar o andamento
das propostas e projetos que
serão apresentados até o dia '

5 de abril nos ministérios da

Educação, Saúde, Esporte e

das Cidades, referentes ao

Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2).. O mu

nicípio busca investimentos

para obras para unidades
básicas de saúde, pavimen- _

tação de vias estruturais,
complexos esportivos, am

pliação de rede de água e es

goto, creches e pré-escolas,
além de quadras esportivas
nas escolas. "Paremos mais
uma reunião na manhã da

próxima segunda-feira com

presença, também, de repre-
'

.

sentantes de outras secre- I

tarias,
.

para prosseguirmos
com novas discussões em

torno das prioridades mu

nicipais nas diferentes áreas.

Depois dessa etapa, acom

panhareinos, em Brasília, o

processo de avaliação de to
das as propostas", disse o as- .

sessor de Projetos da Prefei
tura, Antonio Carlos da Luz.

"
JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Em uma sala pequena, bem
na entrada geral da Prefeitu

ra, funciona o setor que deve se

transformar no espelho do atu

al governo: Pelo menos esta é a

meta. Na Ouvidoria trabalham

quatro servidores de carreira, a

subgerente, Terezinha Depiné,
.

e mais um concursado deve ser

chamado. É lá, 'através- do tele
fone 156 ou mesmo do site da
Prefeitura, que as reclamações
dos moradores de Jaraguá do
Sul chegam e são encaminha
das para os setores responsá
veis. Depois, a ordem é que o

problema seja resolvido, ou pelo
menos respondido, e a Ouvido
ria comunicada para que possa
entrar em contato com a pessoa
que fez o registro. 'A demanda
é bastante grande, são recla

mações variadas. Nosso obje
tivo é melhorar o atendimento.

Quando assumimos havia um

grande número de solicitações
sem resposta, algumas coisas
até tinham sido feitas, mas não
havia a comunicação. Temos

Acompanharemos,
em Brasília,
o processo de

avaliação de todas
as prepostas,

Antônio da Luz.
assessor de Projetos
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Educação

Após as obras, o ano letivo começa
Depois de passar
por reformas, Escola
Estadual São José, em
Guaramírim, iniciou
as atividades de 2013

GUARAMIRIM

Natalia Trentini

Depois de duas semanas a

mais de férias, os 350 alu
nos da escola São José puderam
voltar ontem para 'a sala de aula.
O prédio passou por reformas
e' adequações após ser parcial
mente interditado pela Vigilân
cia Sanitária em dezembro. A

liberação para retomada das ati
vidades aconteceu após vistoria
realizada na segunda- feira.

Em um plano geral, a escola
continua a mesma, mas os pro
blemas estruturais foram resol
vidos para garantir a segurança
aos estudantes. "Foi uma refor
ma muito boa, principalmente a

recuperação da parte elétrica. Fi
quei assustado quando vi, a fia
ção era muito antiga e cheia de

EDUARDO MONTECINO

:II

MELHORIAS Telhado no espaço de convivência foi reforinado na unidade

emendas, agora esta tudo ca

nalizado", comentou o diretor
da escola, João Carlos Guesser.

A interdição aconteceu na

ala antiga da escola - quatro
salas de aula, cozinha, sala dos

professores, e as salas da di

reção - mas a reforma atingiu

todo o prédio.Além de seguran
ça na parte elétrica, toda estru
tura do telhado e forração foi
refeita, a cozinha foi ampliada
e adaptada, e a rede água tem
novo sistema de tratamento. O
investimento foi de R$ 195mil.

Os professores demonstram

-

entusiasmo com as melhorias.
"Essa reforma deu um cheiri
nho de novo para a escola, deu
ânimo para trabalhar. O forro e

lâmpadas novas tornam o .am
biente mais claro, ajudam na

atenção dos alunos e faz a dife

rença", afirmou a professora do

LÚCIOSASSI

que já dispunham do benefício
em 2012 precisam apresentar
100% de aproveitamento das

disciplinas cursadas no semes

tre anterior e atestado de cum

primento mínimo de oito horas
de serviços comunitários para a

administração pública.
De acordo com o diretor de

Administração e Finanças da Se
cretaria de Educação, Rogério
Jung, o recurso é dividido entre

o número de inscritos que se en

quadram no perfil de alunos de
baixa-renda. "O valor repassado é

igual para todos Os alunos, inde
pendente dos valores dasmensa
lidades apresentados. As univer
sidades maridam uma listagem
com os valores e nós repassamos
o dinheiro direto", afirma. Em
2012 foram atendidos 68 inscri

tos, com bolsa auxílio no valor de
R$ 200. Este ano o orçamento que
a SecretariaMunicipal da Educa
ção (Semed) deverá destinar ao

program� é, de .�� �69,�:

Jaraguá do Sul

Inscrições abertas
para bolsas de estudo

As inscrições para o Progra
ma Auxílio-Financeiro direcio
nadas aos alunos de baixa ren

da de Jaraguá do Sul que estão
matriculados em instituições
de ensino superior particula
res vão até o dia 15 de março.
Para realizar o cadastro, os in
teressados devem preencher o

formulário eletrônico no site da
Prefeitura de Jaraguá do Sul ou
da Secretária Municipal da Edu
cação e entregar a documenta
ção solicitada edital no setor de
protocolo da Prefeitura até as

16h do dia 15 . (Confira a lista dos
documentos no quadr-o abaixo). \

Podem efetuar as inscrições
os estudantes que residem no

mínimo há um ano em Iaraguá
do Sul, que tenham renda per
capita máxima equivalente a

dois saláriosmínimos e que não

possuem outra, graduação, ou
qualquer outro benefício, como
auxílio empresa ou as bolsas
dos Artigos 170 e 171. Aqueles

PADBÃo Diretor rmanceiro da Educação, Rogério
JWJg, disse que valor repassado aos alunos é igual

Documentos necessários:
• Ficha de Inscrição assinada
• Termo de Compromisso para cumprimento do serviço voluntário
• Cópia do RG
• Cópia de' Declaração do Imposto de Renda
• Comprovante de .remuneração mensal de todos os integrantes do grupo familiar
• Comprovante de moradia
• Cópia da Certidão de Nascimento ou RG das pessoas que residem no mesmo local
• Cópia dos gastos com água, luz, telefone e transporte individual do estudante
• Cópia de Certidão de Casamento ou de-União Estóvel
• Declaração da instituição de ensino superior com atestado de matrícula e

frequência, valor da mensalidade, aproveitamento das disciplinas do semestre ante

rior e com atestado de que o aluno não é beneficiário de outro auxílio,
• Declaração da empresa confimnando que o acadêmico não possui
qualquer outro benefício para cursar o ensino superior.

Maiores informações sobre a documentação necessária devem
ser 'consultadas no Edital disponível nos sites:

educccco.iorcçuodosul.corn.br e portaLjaraguadosuLcom.br

segundo ano, Iovita Stoinski.
Segundo a gerente de Edu

cação da Secretaria de Desen
volvimento Regional (SDR),
Lorita Karsten, a: reposição das
aulas deve acontecer nas férias
de julho. "Durante a reforma, a
escola'precisou ser totalmen
te interditada, a Vigilância não
autorizou que tivessem as aulas
'com entulhos da construção.
Mas já está programada com

os professores, a reposição será

tranqüila", afirmou.
Os últimos detalhes da refor

ma ainda devem ser concluídos
e a SDR já prorp.ete a pintura da
escola, apontada pelo diretor e

professor como prioridade. "A

pintura entra em outra licitação
de pequenos reparos que vamos

conseguir encaixar a escola", ex
plicou o gerente de infraestrutu
ra da SDR, Otoniel da Silva.

Outras escolas de região de
vem receber melhorias ao longo
do ano. "lemos escolas que preci
sam de reformas, mas como não
temos o recurso garantido não
vamos anunciar para não criar
falsas expectativas", disse Silva.

Inscrições
Projeto de
Inclusão

O Núcleo dos Projetos Comu
nitários da Católica de Santa
Catarina em Jaraguá do Sul
está com inscrições abertas
para a nona turma do curso de
Informática do Projeto Inclu
são Digital. O curso é gratuito e

as aulas ocorrerão nos labora
tórios de informática da pró
pria Instituição, aos sábados
- dias 16 e 23 de março e 6, 13,
20 e 27 de abril - das 8h às Uh.
A capacitação seráministrada

por acadêmicos da Católica
SC, mas as vagas são limita
das. O curso é aberto a qual
quer pessoa da comunidade,
adultos, idosos e adolescentes
interessados em ingressar na
tecnologia digital. Eles po
dem se inscrever na sala 2 do
Bloco C da Católica SC ou pelo
telefone (47) 3275-8330, onde
também podem ser obtidas

nnaisinfornnações,etambénn
pelo e-mail: projetocomunita
rio@catolicasc.org.br.
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ENSINO Escola antiga, com referências ao modelo

estrangeiro e nacional é lembrada na sala Educação

COMUNIDADE Para o diretor do museu, Ademir Pfiffer,
o local é um espaço para manter a memória viva

Exposição em homenagem
às escritoras regionais

As biografias de seis escritoras regionais compõem a ex

posição "Mulheres Escritoras de Jaraguá do Sul", na Biblio
teca Pública Municipal Rui Barbosa. A mostra,' em home

nagem ao Dia Internacional daMulher, comemorado em 8
de março, foi inaugurada na manhã de ontem e segue até
sábado (9). A visitação é gratuita,

NílzaHelena da SilvaVilhena,AdrianaNiétzkar, Amanda
Steilein, Sônia Pillon, Ângela Escudeiro, Ana Ianete Pedri,
Cecília Zatelli, Damaris Kieuteka, Eliandrya Silva, Ianete
ChiodiniMarcatto, Leoni Cimardi, Silvia Regina Toassi Kita,
Mariane Eggert de Figueiredo e Suzi Daiane da Silva foram
escolhidas através do cadastro da Fundação Cultural. A ex

posição reúne fotos, textos biográficos e a bibliografia das
autoras. A exposição ficará aberta para visitação até dia 9. O -

endereço da biblioteca é Avenida GetúlioVargas, 245 - Cen

tro, telefone: 2106-8717.

MelDória

Museu EIDÍlio
da Silva passa

. / ,..,

por repapoaçao
Três salas temáticas receberam novas exposições.
O objetivo é preservar a memória da educação,
da Câmara de Vereadores e do Poder Judiciário

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

s salas temáticas
do Museu Históri
co Erriílio da Silva
levam os Visitantes
a uma viagem pela
istóría de Iara

guá do Sul. A disposição de cada

objeto é pensada para remontar
um cenário que já existiu há dé
cadas..Desde setembro do ano

passado, a equipe do museu

tem trabalhado no processo de

repaginação do.local. Três am

bientes receberam novos itens
e novas funções na preservação
damemória da cidade.

No piso superior, na sala
Amadeus Mahfud, todos os

móveis antigos do Fórum da
Comarca de Iaraguãdo Sul vol
taram exatamente para o mes

mo lugar. A cadeira do juiz, o

espaço para júri, o crucifixo e

até o livro "Rol dos Culpados"
compõem a cena. Os cursos de
Direito da Católica SC e Unias

selvi/Fameg foram convidados
a usar o ambiente para as aulas

inaugurais e para encenações
de julgamentos.

Os poderes Judiciário e Le

gislativo ocuparam o prédio
entre os anos de 1941 e 1997.

Documentos, fotografias e re-

gistros da Câmara deVereadores
também, estarão em exposição
no local. "Isso ajuda a visuali
zar as sete décadas de trabalho
do Legislativo", disse o diretor
do museu, Ademir Pfiffer. Para
o dia 26 de março, .está progra
mada uma sessão solene com

os 'atuais vereadores, que devem
participar vestidos, com trajes
da época.

A sala Educação, no primei
ro piso, foi reorganizada com

capricho. Lá está o piano fabri
cado em 1917, na França, e que
foi cedido pelo governo estadual
à Escola Abdon Batista. pfiffer

explica que o instrumento mu

sical foi inserido na escola para
melhorar a qualidade do ensino.
"Foi também uma afirmação do
movimento republicano e repre
sentou o nacionalismo", contou.

Além do piano, o espaço
abriga dois ambientes diferen
tes, que representam dois mo
mentos distintos da educação,

na cidade. De um ladó está a

escola antiga, com referências
ao modelo estrangeiro e nacio
nal. Há o quadro negro, cartei
ras robustas e livros antigos.
Do outro lado, está reservado
um espaço para exposições
de trabalhos atuais realiza
dos por estudantes da cidade.
A primeira mostra do ano foi

i

HISTORIA DO JUDiCIÁRIO Móveis remontam o tribunal

d� júri do antigo Fórum da, Comfi11ca de Jaraguá do Sul

organizada pela professora de
Artes da Escola Professora Val
dete Piazera Zindars, Cristina
Pretti. Escolas interessadas
em expor seus trabalhos deve

procurar a direção do museu.

"O objetivo é se aproximar da
comunidade. A história não é
só o museu. Esse é um espaço
de memória, e isso é vivo", afir
mou Pfif.fer.

-

A Sala de Colonização, onde
funcionou o antigo gabinete do

prefeito, .

agora reúne objetos
que fazem referência a figuras
importantes da história da cida
de. O engenheiro Emil Odebre
cht, responsável pela demarca

ção e abertura do caminho de
Pomerode à colônia Iaraguá, em
1864, é lembrado através o livro
"Ensaio Biográfico", do filho de
Emil, Oswaldo Odebrecht Sê
nior. Emílio da Silva também
divide o espaço da colonização
por ter sido um pesquisador da
história oral das famílias antigas,
de Iaraguá do Sul. Outro perso-

, nagem é Emílio Carlos Iourdan,
lembrado na pintura da artista

plástica Arlete Schwedler. Há
cerca de cinco mil itens expos
tos. O horário de visitação é de

segunda a sexta-feira, das 8h
às llh30 e das13h30 às 16h30.
Aos sábados, das 9h às 12h e

aos domingos, das 15h às 18h.

Calendário religioso é
distribuído noMuseu
Na recepção do Museu Hís

tórico Emílio da Silva estão dis

poníveis calendários, que os

visitantes podem levar gratuita
mente. Do tamanho de um car

tão de visita, o calendário traz

também a fotografia de antigas
,igrejas da cidade. De acordo
com o diretor do museu, Ade
mir Pfiffer, o objetivo do proje
to é relembrar os edifícios que
marcaram a história da cidade.
Fora a Igreja de Santo Estevão,
todas já foram demolidas.

I
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

SãO Migúel
d�Oeste
/'Ir"

}.14°28°
Joaçaba
....
12°27°

Ensolarado

�
�
Instável Parcialmente

Nublado

•
Trovoada

Tempo instável
Sol entre nuvens na
maioria das regiões, com
mais nuvens echuva
isolada no Litoral devido
à circulação marítima.
Temperatura mais baixa na
madrugada e em elevação
durante o dia.

...
""""

Nublado

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudeste 3km/h 96
• 9h Sul-Sudeste

-

3km/h 96
• 12h Leste 4km/h 83
• 15h Leste 8km/h 63

10mm

·18h Leste 13km/h 65 80%
de possibilidade

• 21 h Leste 10km/h 87 de chuva.

Humor
Em flagrante
Trabalhavam juntos três amigos: um italiano, um brasileiro e um

português. Começaram a notar que o chefe saía" mais cedo, até que certo
dia eles resolvem sair logo depois do chefe, pra ter a tarde livre.
O brasileiro aproveitou e foi no boteco tomar umas cervejas. O italiano foi
para casa e preparou uma bela macarronada. O português foi para casa
descansar e ao chegar abriu a porta do quarto bem devagar e viu a sua
mulher na cama com o chefe!
Mais do que depressa, ele fechou a porta e saiu de fininho, decepcionado.
No dia seguinte, os seus amigos resolveram repetir a dose, já que o chefe
não tinha desconfiado de nada, então foram chamar o português, que
respondeu: ,"
- Não ... Desta vez eu não vou! ,_ _

- Mas por que? - perguntaI:fi oj áilligos; aflit'ês:- "_�"
- Saibam que ontem eu cheguei em casa e quase fui pego pelo chefe!

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.

Mafra
....
16° 26°

�
*

Joinville
T ..
19°26°

Jaraguá do Sul
....

.. 15°26°

Blumenau
....
18° 27°

Rio do Sul
.. ..
16° 29°

-

sloJOáquim
....
9° 25°

L�
....
19° 27°

e MINGUANTE 4/3

e NOVA 11/3

e CRESCENTE 19/3

fi) CHEIA 27/3

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Pedra, em inglês
2. Desgastar, friccionando / Afecção que provo

ca dificuldade respiratória
3. Juntar harmoniosamente os versos I (ReI.) O

reino prometido aos justos
4. Abreviatura .de ultravioleta, raio invisível ao

olho humano / Ir atrás
5. A atriz Proença I Minha, em latim
6. Alugar
7. O compositor francês Maurice (1875-1937)
8. Traquinar
9. Vermelho, em inglês / A atriz norte-americana

Keaton, de "O Pai da Noiva"
10. Matizar I As iniciais da atriz Zilka (i 9i 7-

2005)
11. Federação Internacional de Automobilismo /

O cantor fluminense Agnaldo 10

12. Dama, senhora, em inglês! Pertencente 11

àquele homem
13. Os tecidos duros que formam o esqueleto da 12

maioria dos animais vertebrados.

VERTICAIS
1. Endireitar I Espin'garda, fuzil
2. Soltar, o lobo, a sua voz / De aparência sóbria,

sem brincadeiràs
3. Voto ou parecer favorável! Difundido luz, ca-

Iar, simpatia- "

4. Mobiliar / O meio do ... Chrysler
5. Compensar (um agravo) com outro maior
6. O sódio, entre os químicos / Estonteado
7. Escória do metal que passou por processo de

fusão / Sim, em inglês ,

8. Famoso bairro da cidade do Rio de Janeiro I
Um artigo de pesca

9. Muito medo, pavor / O cantor norte-americano

Elvis, conhecídocomo o "rei do rock".

HOJE
" Jaraguá do Sul

e Região Ir.
AMANHÃ
MiN: 21°e
MÁX: 27De

MíN: 23De
MÁX: 30De

MíN: 22De
MÁX: 30De

São Francisco do Sul
• Preamar
• 12h06: 1,3m
• 23h58: l,4m
• Baixamar
• 7h56: O,3m
• 18h47: O,2m

Ilajai
• Preamar
·lh51: O,9m
·11h55: O,7m
.8aixamar
• 6h08: O,4m
• 17h06: O,2m

• Preamar
• Oh26: O,7m
.11h41:0,4m
• Baixamar
• 6h39: O,3m
·16h34: O,lm

Florianópolis
• Preamar
.lh47: 1,lm
·13h19: O,7m
• Baixamar
• 5h56: O,3m
• 17h19: O.2mTábua

das marés Imbiluba

2 3 4 5 6 7 8 9

2

• •
•
•

•
•

•
-

• II
•

•
•

•
•

• •

3

4

5

fi

7

8

9

13
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Universo TPM
El!iane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

D l:In tverso
JfeminillQ
está 8QtJÍ!
Acesse o blog:

Coisas da vida
Meu irmão e minha cunhada têm dois filhos: um rapaz

de 26 anos e uma garota, de 16, ambos namorando.
Eis que um dia, minha cunhada recebe uma ligação e,
cheia de surpresa escuta tudo sem dar um pio. Desliga o

telefone e éspera meu irmão chegar em casa para dar a
notícia. "Amor, você vai ser vovô!':Meu irmão arregala
os olhos, põe as duas mãos na cabeça e, meio catatônico,
começa seu mantra: "A minha menina não, ela não... por
favor, ela não... "Até que a minha cunhada conseguisse
dizer que o netinho viria do rapaz, meu irmão já tinha
rezado o terço... Quecoisa, hein!

Tá lindo
Charlize Theron é -

incrivelmente linda e

capricha na maioria
das suas produções.
E não é só pelo
corpinho enxuto,
mas .pelo bom gosto

." e bom senso nas
-

diferentes ocasiões.
Na cerimônia do
Oscar desse ano, ela

optou por um vestido
branco, com peplum
e decote tomara-que
caia com recorte.

Sem exageros; com o

colo "limpo", a atriz
esbanjou elegância
e ao mesmo tempo,
uma sensualidade
velada. Tudo lindo, né?

Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, a pérola do seu filho para o email

universotpm@ocorreiodopovo.cóm.br.
"Peço permissão pra trazer hoje uma conversa do meu filho. Só

porque eu estou oficialmente formada e porque a história do meu

querido partiu daminha colação de grau. Na cerimônia, ele se

emocionou, chorou, me abraçou e me disse que eu era a pessoa
mais importante da vida dele. Só isso já vale ser compartilhado
com vocês. Mas ao chegarmos em casa, já de madrugada, ele queria
conversarmais. Sentamos na sacada e a primeira frase dele, com
um suspiro emocionado, foi: 'Mãe, a mãe é uma inspiração pra
mim'. E nessa hora, eu acrediteimais do que tudo na vida, que eu
realmente estou fazendo um bom trabalho como mãe e que isso
está valendo muito, muito a pena!"

Y Tátenso,
'

A ex-modelo Brandi Glanville, famosâpelos trabalhos com
grifes como Chanel e Gucci, exagerou no decote, só pra variar.
Conhecida pela sua atuação na segunda temporada de "The

Real Housewives ofBeverly Hills", amoça apareceu na cerimônia do
Oscar 2013 com um vestido tomara-que-caia, com uma fenda ousada e

um decote aindamais ousado. Na boa, ficou bom-não! Tenso ...

Dica de,ouro
Com pedaços de madeira, braçadeiras e potes de vidro, dá para
fazer esse item de decoração bem interessante. Serve como
vaso ou como "porta-trecos" e pode ser disposto em qualquer
ambiente da casa. É um jeitinho diferente e ecologicamente
correto de reaproveitar os velhos vidros de conserva ou copos de
extrato de tomate, por exemplo. Simples e bonito!

Desejo da semana
Meu desejo da semana é esse penteado com um coque feito Jaça,
bem no estilo Lady Gaga. Embora meu cabelo esteja superliso,
até tentei fazer, seguindo um tutorial que encontrei na internet.
Não é que deu certo? Por cinco minutos pelomenos, Cabelo
muito liso vai escorregando e, talvez uma ajudinha de amiga
também seja bem-vinda. E aí, vai tentar?

';

Coisas da internet (via Facebook)
I'
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MUNDO DOS BRINQUEDOS

47 3370-0978

Bolft dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quarta-feira, dia
6 de março, dia nacional de
cheirar pescoço, se é que você
me entende.Muitosjá estão co
mentando sobre o feriadão de
Páscoa. Bom, o brasileiro é as
sim mesmo... E vamos que va

mos à coluna de hoje, que será
lida por mais de 30 mil pesso
as. Antes, uma frase do célebre
Willian Shakespeare: "Todo
mundo é capaz de dominar
uma dor, exceto quem a sente':

Casório
Sábado, dia 9 de março,
acontece o casório de Girlane
Rubini Pradi e Otávio Franco
do Amaral. O enlace ocorrerá
em noite iluminada no
concorrido Epic Concept Club.
A família da noiva promete
ser uma noite extremamente
festeira. E viva os noivos!

Pega!
Quando alguém é pego
roubando em flagrante, o
normal não seria a pessoa ser

presa no ato? Eh!? Alguém,
então, pode me dizer porque
o árbitro, GrazianniMaciel
Rocha, que apitou o jogo entre

Flamengo eBotafogo, foi para
casa numa boa?

www.ocponline.com.br
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ARQUIVO PESSOAL

COLOU GRAU A bela morena Annabell Weber
formou-se no curso de Administração de

Empresas, no úItilno sábado

Marins
Apalestra com o terna "Vendas, oportunidades
e desafios do mercado", um sucesso nacional,
será ministrada dia 20 de março, no Grande
Ieatro da Scar, pelo professor Marins. O evento
é organizada pela Apevi. A palestra terá corno
foco amotivação e será aberta para todos os

públicos. Os ingressos custam a partir R$ 60 e

estão à venda pelo 3275-7024. Não percam!

Coluna do Moa
!!Jl:

.�'-'
haboraforio
1.enzi

ISO 9001

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN CONFERINDO
Sara

Semptikovski
e Mario

Karing Jr, no
Restaurante

ParkAurora

NAS RODAS
Rafael ClUlba
e Cristiane
Zabel
conferindo
as delícias do
Cheers Pub,
emCorupá

Rotary Club
A famosa Noite do Risota Berieficente, do
Rotary Clube Iaragua, será realizada no
próximo dia 15 de março, às 19h, na sede
do Círculo Italiano. Além de três tipos do
delicioso prato, a festa contará com música

ap vivo e serviço de bar. Adquiram já o seu

convite. O valor é R$ 20 e toda a renda será
destinada para obras filantrópicas.

��·ii{�_
---

Estreia
No próximo dia 9, o radialista e amigo, Junqueira Ir, vai estrear na
Rádio Jaraguá. O comunicador vai apresentar, todos os sábados,
das 8h às l lh, o programa Shaw daManhã.

Anos 70 e 80
Na programação dos melhores eventos da cidade, a Epic Concept
Club agendou para o dia 23 demarço a FestaAnos 70 & 80. No

palco, os DJs NeniWolf eMacarrão, e a banda BillBird de Balneário
Camboriú, considerada amelhor banda cover de Santa Catarina.Nas rodas

• Dizem que é a própria
Beatriz Ender, caps da
Fenpar, urna das maiores
construtoras de Santa

Catarina, quem escolhe
as peças e os móveis que
decoram os apartamentos
modelo que, por sinal,
sem confetes, são um
mais lindo que o outro.

Palmas!

logo Reeck
O saxofonista Ingo Reeck, um dos mais conhecidos
da região, é o novo contratado do Angeloni. No sábado se

apresenta no hipermercado de Jonville, em comemoração
ao aniversário da cidade. Em Jaraguá ele sobe no palco
todas às quintas-feiras, no Espaço Cultural.

MAURICIO HERMANN

• Hoje quem recebe
o coro de parabéns
pela estreia de mais
um aniversário é

Rodrigo Zocatelli. Os
. cumprimentos da coluna.

• Vocês sabiam que
Maurício Mattar tentou
novamente o suicídio no
fim de semana?Verdade.

3370..3242
BALADA Jeniffer Stephani, bela presença na Epic

Pensando bem
Um dos maiores desafios da
vida é ser você mesmo em um

. mundo que está tentando fazer
você ser como todos os outros.

Elogios
Comentários em roda de

amigos: a carne do Schulz,
do Mercado Esquina, no
Amizade, é tudo de bom.
Claro, né, nem só de pão
vive o homem! Os santos

agradecem!

Dica
Vai almoçar hoje? A dica é
a Confeitaria Bela Catarina.

Cardápio diferenciado e urna

das melhores sobremesas do
sul do mundo. Onde? Na Rua
João Picolli, 98. Quer saber
mais? Ligue 3371-3412.

,
Malandro é o pato, que já nasce com os

dedos colados para não usar aliança.
II Zeca PagÓdinho

i

Te contei
• Quintajeira, a
excelente dupla sertaneja
Alex &Willian movimenta
o London Pub.

• Flavio Luis Oliveira
comemora intensamente
sua colação no curso
deAdministração de
Empresas. Uma bola
branca recheada de
sucesso.

• Vêm mais novidades na
noite jaraguaense e essa

vai abalar as estruturas
sociais daqui. Mas sobre
isso eu não posso contar
nem sob tortura.

• Alguém sabia que o

Brasil responde por um
.

terço da carne fornecida
mundialmente? Nem eu!

• No próximo dia 14 de
março, com a presença
do "CaciqueAmericano';
rola mais uma edição
deAGarage.

• Adote um cão.

• Com essa, fui!

j
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. Elyandria Silva,
escritora

Para escrever esta crônica queria
conhecer palavras nunca antes

escritas, ouvidas ou faladas, mas não as

encontrei. Procurei por novos verbos,
adjetivos virgens e substantivos que vão
além do simples e do composto. Por
teimosia procurei por aquilo que sabia não
existir, por alguém que pudesse me ajudar
a descrever a todas nós, amim mesma e

a tudo que envolve serMULHER. Um dia,
preenchendo cadastro, me perguntaram:
Função? - respondi - Sou Mulher! Isso
bastaria, é função para uma vida inteira,
mas foi só pensamerito querendo nascer,
foi desejo reprimido, nada falei.
uÉ bom serMulher!" Mesmo com as cólicas
mensais, com as tensões pré e pós tudo,
com os seios doloridos, com as injustas
acusações masculinas de que somos
histéricas e loucas. Mesmo com as dores do

parto, com os calorões damenopausa, com
os supostos fingimentos de orgasmos, com
as dores de cabeça não entendidas. Mesmo
com a eterna luta contra a barriga, com a

angústia da dor do joanete causado pelo uso
de sapatos de bico fino, com a busca pelo
cabelo perfeito quando, na verdade, ele já é

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

Programação de 1/3 a 7/3

.ARCOPLEX 1
• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta!

Segunda/Terça!Quinta - sessões: 15h, 17h, 19h, 21h. Sábado/
Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
• ARCOPLEX 2
• Argo - Legendado - 14h20, 16h4Ô, 19h, 21 h20
• ARCOPLEX 3
• As Aventuras de Tadeo - Dublado - 14h1 °
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - l6h, 17h50,
19h40, 21h30

Novelas
",OR DO CARlBE - GLOBO - 18H

Alberto coloca os cristais de diamante junto com os cristais de sal, para
disfarçar. Dionísio diz que o saco de diamantes deve ser colocado numa

pasta, protegida por um código numérico, a ser revelado somente para Dom
Rafael. Chico desconfia das intenções de Alberto. Bibiana mostra a camio
nete que ela comprou aos filhos. Veridiana conta aos netos que pediu a uma

Associação de São Paulo que descubra o paradeiro de Maria Adília. Lindaura
mostra para Samuel o anel que Alberto deu para Ester e ele se surpreende
ao perceber que o anel se parece com um anel que sua mãe usava. Candi
nho e Dadá lamentam a ausência da mãe e o desconhecimento de seu para
deiro. Alberto chama Ester para visitar a velha mina do Grupo Albuquerque.
Dom Rafael recebe a valise de Cassiano e avisa ao rapaz que só poderá
liberá-lo para o Brasil depois que conferir os diamantes.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Kiko afirma a Roberta que desistiu de sabotar Nando e as roupas da

coleção. Kiko exige que Carolina confirme sua versão para Roberta. Carolina
convence o primo a não comentar que ela sabe de suas invenções. Roberta
implora que Dino continue tentando fechar um contrato. Nieta decide unir Se
míramis e Dino. Nando consegue um emprego de carregador na loja. Rober
ta perdoa Kiko. Dominguinhos pede para se encontrar com Charlô. Manoela
sugere que Fábio e Juliana jantem com ela e Ciça em casa. Carolina revela
a Felipe que está grávida.

SALVE JORGE· GLOBO - 21B
o piloto conseque tranquilizar Wanda. Lívia avisa a Russo para tomar. Cui

dado com Wanda. Elcio pede para entrar na equipe que competirá na Turquia.
Nunes leva Uma foto de Wanda para Helô e presta esclarecimentos pelos de-

I pósitos que fez em sua conta bancária. Rosângela é destratada pelas mulheres
traficadas. Theo, Lucimar e Junior se emocionam na missa em homenagem a

Morena. Lucimar vê Lívia na rua e a ofende na frente de todos. Junior pede para
Thompson brincar com ele. Lívia fal,! para Haroldo que não reconheceu Alejan
dro sem eu depoimento. Helô confirma que Alejandro e Russo são a mesma

pessoa. Haroldo pede para Stenio conversar com Theo sobre as agressões de
Lucimar a Lívia. Cyla estranha que Morena não se arrume para falar com Mural.
Berna descobre os depósitos que Mustafá faz em um banco na Capadócia. Zyah
e Demir deixsrn Ayla e Tamar em um bar e vão até a boate.

• o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica
,

E bom sermulher!
perfeito. Ainda assim ... ué bom serMulher!"
Um mundo sem mulheres! A ausência
da beleza, da suavidade, da cor bonita,
do cheiro bom, das belas imagens,
da luz, a falta da vida em si. Viemos
embrulhadas em muitas glórias, em
grandes expectativas, em belas promessas,
mas também em incertezas infundadas,
falsos preconceitos, temerosas injustiças.
Nascemos com fantasia de princesa e,

Mesmo com as cólicasmensais,
com as tensões pré e pós tudo,
com os seios doloridos, com as

injustas acusações masculinas
de que somos histéricas e loucas.

em anexo, um sutil pedido de que nunca

troquemos essa fantasia, que cuidemos
dela pelo resto de nossas vidas. O tempo
passa e vamos descobrindo que temos
dias perfeitos, dias trágicos, não importa
muito, pois somos donas de todos os

dias, de todos os meses, de todos os anos,

aconteça o que acontecer. Por ser Mulher
o mundo nos é dado de presente e dele
somos proprietárias, então, que façamos
bom uso porque uÉ bom ser Mulher!".
Próxima sexta-feira, 8 de março, é o Dia
Internacional da Mulher. Parabéns a todas
as Marias, Cleides, Andréias, Denises,
Karines, Camilas, Marianas, Danielas,
Beatrizes, Sonias, Cristinas, Adrianas,
Susis, Carmens, Nilzas, Gabrielas,
Patricias, Kellys, Anas, Paulas, Vivianes,
Carolinas, Fernandas, Heloisas, Simones,
Fabianas, Mareias, Elaines, Lucianas,
Michelles, Neusas, Maris, Clarices,
Marisas, Tanias, Vanessas, Lilians,
Tatianas, Isabelas, Luanas, Cristianes,
Vanderleias, Ianaínas, Valérias, Daianes,
Giovanas, Áureas, Gilmaras, Silvias,
Reginas, Bárbaras, Cintias, Priscilas,
Sandras, Ianetes, Ioelmas, Andressas,
Angélicas, Cassias, Elisabeths, Bettys,
Titas, Belisas, Dianes, Natalias, Déboras,
Mônicas, Grazielas, Katias, Ritas. Para
quem não coloquei o nome Parabéns com
um abraço desta cronista. Para todas nós,
mulheres, uma rosa porque É MUITO
BOM SER MULHER!!
•

Clique animal Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.brou encontre um

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

Essa cachorrinha foi
encontrada dia 26 de

fevereiro próximo à 19Teja
Luterana / Camisaria
Schroeder, no Bairro

Amizade. Se você conhece o
dono, entre em contato com

o Pet Auqmia, no telefone:
3275-3560

Aniversarialltes

Zoye sumiu no dia 2, à
tarde. Ela é branquinha,
tem � rabo amarelinho
e olhos azuis. Com cerca

de 5 meses, atende pelo
nome de Zoye. Por favor,
se alguém a viu, entre
em contato. Haverá

recompensa. Ligue para
PoWma, no 9836-7639

Otávio L. F. Galioto
Paulo M. Euzébio
Renita J. Meier

Rodrigo L. Zocatelli
Ruth Wendorff
Shaiana Franzoi
Volnei de Souza

6/3
Adolar Oldenburg
Akna Andrade Santos
Ana J. Ferrreira
Arcelino Piccoli
Brenda Dalsóquio
Carla M. Quandt
Daniela R. Dias
Elemer Kroeger
Eliana K. Reinhold

Erica Voigt
Fernando Minatti
Generson Osvaldo Rocha

Jaqueline Wenk
Josimar Scharcz .

Júlia Helena Wasch
Lais de Marco
Lauro Edemar Pittow
Luzia A. Freiberg
Marinilse Campregher

11.: !). .

Lançamentos

JOGO:
Playstation All-Stars

Battle Royale

É um jogo de luta com
muitos dos ícones como
Kratos, Sackboy, Ratchet,
Nathan Drake, SweetTooth,
Fat Princess, bem como

personagens selecionados
de títulos Third Parties como
Bioshock. A jogabilidade
oferece dois combates em
que até quatro jogadores
podem lutar entre si em
uma mesma telausando

personagens tanto de

franquias Sony como
franquias terceiras. Arenas
também são inspiradas por
diversos títulos PlayStation,
os quaismisturam duas

,

franquias diferentesem uma

mesma fase. É caracterizado
por sermulti-plataforma
entre o PlayStation 3 e

PlayStationVita. -

o Mágico de Oz -

L. Frank Baum

Um ciclone atinge a casa

onde Dorothy vive com os

tios e ela e seu cachorro
Totó são levados pela
ventania e param na Terra
de Oz. Por lá, Dorothy
faz novos amigos - o

Espantalho, o Lenhador
de Lata e o Leão Covarde
-, encara perigos, vive
histórias fantásticas e

precisa enfrentar seus
próprios medos, Depois de
tantas aventuras, amenina
descobre que seus Sapatos
de Prata têm poderes
mágiéos e podem levá-la

para qualquer parte. Mas
não existe melhor lugar do
que a própria casa.
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Placa de túmulo de
Mercury é roubada
A placa com uma dedicatória, que foi

colocada onde supostamente as cinzas de
Freddie Mercury foram espalhadas pela
sua ex-namorada, MaryAustin, desapare
ceumisteriosamente do cemitério de Ken
sal Green, em Londres. O paradeiro dos
restos mortais de Freddie, que morreu de

complicações causadas pelaAids em 1991,
permaneceu ummistério até o mês passa
do, quando uma placa foi descoberta.
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Palmiriha Onofre
rejeita convite

Muito tem se falado sobre uma possível
volta de Pa1rnirinha Onofre à TV Gazeta. A
culinarista foi contratada daemissorapor 11
anos e, na época da renovação, ela acabou
deixando o canal. Na sequência, assinou
contrato para o Programa da Palmirinha,
no canal pago Bem Simples.A assessoria de
Palmirinha diz que houve uma reunião com
a antiga casa, mas que Palmirinha tem ou
tros projetos e decidiu ficar onde está.

Giovane Takanage comemora

aniversário de 19 anos hoje
e recebe os parabéns da
namorada Bruna Bassani,

que o ama muito!

Errata
Na edição de 5 de março, trocamos as legen

das das fotos de dois garotões. Pedimos des

culpas pelo inconveniente. Republicamos hoje
com as identificações corretas.

Caio Henckemaier comemorou
o primeiro aniversário no dia 2.

O papai Silon e a mamãe Carla

desejam toda paz e amor do mundo!

Eduardo e Franciele

completaram um ano e

cinco meses de casados
no dia 5. Parabéns!

Márcia Vieira com

o filho Leonardo

que comemorou
aniversário no dia
dia 20 de fevereiro,

. no Play Bowling

Kaio Henrique Beber
comemorou seu

primeiro.aninho, no
dia 5. Quem manda
os parabéns são os

padrinhos Dirceu
e Isabel·

l

uilher_iDa.Gnime
eoulirD18 gravidez

A atriz Guilhermina Guinle, de 38anos, confirmou
e

namadrugada de terça-feira, que estámesmo grávida
do namorado, o advogado LeonardoAntonelli - irmão
de Giovanna Antonelli. "Thãbk you,DrL Notícia boa

né!?", escreveu a atriz no Twitter em resposta a.Adriàne
Galisteu. Mais cedo, ao saber dos rumores sobre a

gravidez de Guilhermina Guinle; Adriane Galisteu
escreveu no microblog: "Ê verdade? Uhul! Se for já

estou eurtindc! Parabéns! I lave you!"

I-

Fergie está grávida
de gêmeos, diz revista

Fergie está grávida de gêmeos, segundo
a revista "National Enquirer". O anúncio da

gravidez aconteceu há duas semanas. "Eles
(Fergie e Iosh) esperaram muito tempo,
mas está valendo a pena porque estão es

perando gêmeos. Não podiam estar mais
felizes. Fergie fez uma pausa na carreira e

está tomando bastante cuidado com a saú
de. Sem bebidas, uma alimentação saudá
vel emuito sexo", disse uma fonte à revista.

I
i

�

Tirinhas

Cássia Linhares
está grávida

De férias desde que atuou em Re

belde, novela exibida na Record na qual
interpretou Silvia Sales, Cássia Linhares
não pensa em retornar tão cedo ao traba
lho. E tem um belo motivo para isso: está

grávida! A atriz, que já é mãe da pequena
Eduarda, de 4 anos, esta no quartomês de
gestação. Casada com o advogado Renato
Bussíere, Cássia estava em cartaz no tea

tro quando descobrlu a gravidez.

.n. UBRA
- Alguém da família pode exercer uma grande influência

sobre a sua profissão neste momento. Bom dia para
receber o apoio financeiro de um familiar. Não perca a
chance de intensificar. o convívio com a pessoa amada
Cor. creme.

Horóscopo
ÁRIES
A Lua favorece os contatos de trabalho e poderá ter
vantagens profissionaiS neste dia Tudo o que tem a

fazer é agir com sutileza e discrição. No campo afetivo,
a atração física vai exercer um papel forte na vida a
dois. Cor. rosa

TOURO
Você saberá com mais clareza quem são os seus

alados, Quem trabalha com o público, saberá como
captar o desejo dos outros ..A vida amorosa ganha
um novo embalo. É tempo de aprofundar vínculos: há
sintonia. Cor. lilás.

II GÊMEOS
Jogue as suas energias no trabalho e veja como seu
humor melhora. Este é o momento de expressar o seu
lado mais criativo. No campo afetivo, alguém que faz

parte do seu cotidiano poderá despertar o seu interesse.

Cor.laranja

CÂNCER
Ótimo dia para fazer coligações, acordos e trabàlhar
em equipe. É tempo de movimentar a sua viria social.
Passe mais tempo com os grupos da sua convivência.
No amor, se melhorar, estraga! Os ventos sopram a seu

favor. Cor.amarelo.

LEÃo
Trabalho que envolva a imaginação ou a se[1sibilidade
conta com ótima:; vibrações das estrelas. No campo
sentimental, as relações superficiais não terão vez. A
fase é de grande comprometimento com a sua cara

metade. Cor. azul-claro.

YTh VIRGEM

11-':' Procure dar vazão ao seu lado divertido, pois é assim

que você vai atrair a atenção das pessoas que o(a)
cercam. Astral favorável para quem trabalha com
entretenimento. A dois, novos estimulos vão apimentar o
romance. Cor. Preto,-

m ESCORPIÃO
II 4 Tudo indi_ca que saberá expressar o seu lado mais

cliativo. A noite, você estará mais seguro(a) para
expressar o que sente. Lembre-se de que saberá
como agradar, entreter e seduzir - a noite serámuito
prazerosa. Cor. vinho.

L '" SAGITÁRIO
l'

.

A Lua deixa você mais realista ao lidar com dinheiro.
Não perca a chance de deixar o seu cantinho mais

agradável e aconchegante. É um bom dia para
surpreender a quem ama As relações mais íntimas
estão protegidas. Cor. branco.

YL CAPRICÓRNIO
.

F Você saberá conciliar a praticidade com a imaginação.
Aproveite o astral desta noite para aprofundar
seus vínculos afetivos. O astral revela um maior

comprometimento no amor. Uma proposta séria pode
ser bem-recebida Cor. lilás.

� AQUÁRIO
� Mantenha a discrição ao cuidar das questões

profissionais e dos seus interesses financeiros. Se
você deseja estreitar os seus vínculos de afeto, a hora
é esSa: a felicidade pode estar mais perto do que você
imagina! Cor. marrom.

\ I PEIXES
.

7T A ajuda de terceiros pode ter importância fundamental
na realização de suas atividades. Aproveite a sua

sensibilidade para captar o desejo dos outros. Sua vida
amorosa ganha solidez e será difícil resistir aos seus
encantos. Cor. branco.
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Giuliano Sávio Berti

Per la prima voita nella storia

dell'immigrazione in Brasi-
le, una comitiva del comune

di Cavedine viene a trovare i
discendenti dei suoi emigrati
(daI OI alIO febbraio 2013).
Ouesta e stata una decisione del
sindacoRenzo Travaglia che ha
accettato con piacere l'invito
ufficiale del suo "compaesano"
Giuliano SávioBerti rivolto agli
amici di quel comune. Infatti,
gli antenati di Giuliano, Anto
nio Berti eBarbara Dorigatti,
sono partiti da Cavedine nella
seconda metà dell'anno 1875

arrivando a Rio dos Cedros,
nello Stato di Santa Catarina.
Il sindaco Travaglia, molto
entusiasta di questo lega-
me che unisce i discendenti

degli emigrati con la loro terra

d'origine, ha deciso di andare
personalmente a conoscere la
realtà di vita degli emigrati
e dei loro discendenti. Lui ha

affermato diverse volte: "E sta
ta un'esperienza merauigliosa".
Per chi conosce almeno un

puo il Trentino, Cavedine e un
comune localizato nella chia
mata "Valle dei Laghi", non
lontano dei Lago di Garda. Ha
una superfizie di 38 km», con
una popolazione di �irca 3.000

abitanti. II comune e formato
di 5frazioni, essendo Cavedine
(capoluogo), e anche Stravino,
Brusino, Vigo Cavedine e il Lago
di Cavedine. Nella seconda
metà dell'Ottocento, soprattutto
nell'anno 1875 tante persone
sono emigrate dal Trentino
(al tempo sotto il dominio
dell'antico ImperoAustro-Unga
rico) e anche dell'Italia deiNord.
Da Cavedine sono arrivate a
Santa Catarina soprattutto le

famiglie: Berti, Cattoni, Ba
gattoli, Bortolotti, Travaglia,
Bridarolli e molte altre. Illuogo
principale dove si sono stabiliti
questi "cauedineri" e statoRio
dos Cedros, soprattutto nella
comunità di "Gloria': Qui hanno
costruito la Chiesetta di Santa
MariaAssunta, sempre in ricot
do della patrona delloro paese
d'origine. Non solo a Santa
Catarina, ma anche in altri stati
brasiliani si trovano discendenti

degli emigrati di Cavedine.
Nella mattina deI 01 febbraio
2013, nell'aeroporto di Gua
rulhos, a San Paolo, il cuore
di tutti batteva forte: dei
cavedineri per l'arrivo in una

nuova tealtà, di 'Giuliano che
li aspettava, per l'emozione
dell'illustre visita.

LAPRIMAVISITADI
\ UNADELEGAZIONE DI

CAVEDINE (TN) IN BRASltE
DNULGAÇÃO

•

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

Consultoria Empresarial
CRC/SC, OD626!W

35ANOS
UMA PARCERIA OUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Don Luigi Benedetti, il parroco, ha abbiamo potuto celebrare la S. Messa, per
scritto sul bollettino parrocchiale "Comu- ringraziare il Signore e pregare per tut
nità Viva" del17 febbraio: "Siamo andati ti. Durante i vari spostamenti abbiamo
in 5: il Sindaco Renzo Travaglia con la sua fatto visita ad altri Santuari e luoghi im
sposa Bruna, il parroco don Luigi Bene- portanti come a Vigolo (8. Madre Paolina
detti, la signora Renata Signoretti con la Visintainer), a Farroupilha (la Madonna
figlia Silvia Lever. Pochi ma rappresenta- di Caravaggio), la Chiesa dellaMadonna
tivi di tutto il Comune e le sueParrocchie. Immacolata a Rio dos Cedros, quella di S..

E anda to. tutto meravigliosamente· Maria Assunta costruita in ricordo della
bene: nessuno di noi poteva aspettarsi patrona di Cavedine e la Madonna delle

un'accoglienza simile, tant'ê vero che di- Nevi della "Vale dos Vinhedos'; costruita
venta persino difficile parlarne per non col vino in un periodo di tremenda siccità.
saper esprimere tutti i sentimenti e le SiamopassatidalloStatodiSanPaoloa
emozioni che abbiamo provato. Abbiamo quello di Santa Catarina. Siamo partiti da
incontrato moltissime persone e da tutte Navegantes [acendo il percorso dove sono
abbiamo ricevuto grande calore e amici- passati i migranti alla fine dell'Ottocento,
zia. Lo scopo di questo viaggiofu l'incôntro comeRio dos Cedros, Iaraguã do Sul, Gua
con i discendenti degli emigrati trentini in ramirim,NereuRamos, Corupà, SanBento
Brasile negli anni 1875 e seguenti. do Sul, Nova Trento, Rodeio..

Siamo arrivati a San Paolo, abbiamo Dopo un breve soggiorno a Balneario

fatto visita ai Santuario della Madonna Camboriu (una delle piu belle località

Aparecida, iiSaniuaria piu importante' lungo l'Oceano), siamo partiti per Curiti
dei Brasile e ii piu grande dei mondo: II ba, la capitale dello Stato deiParanà, con

Echi deiviaggio inBrasile

_:F�!:;_t"'

visita di Ioinoille, la città piu grande di
Santa Catarina.

Dopo la visita della città di Curitiba,
siamo partiti per Caxias do Sul, nello
Stato dei Rio Grande do Sul. Attraverso
la strada "Caminhos de Pedra" é la visita
ai luoghi turistici, siamo arrivati a Ben
to Gonçalves, con la bellissima esperien
za dei treno "Maria Fumaça'; la fermata
a Garibaldi (capitale dello spumante) e

l'indimenticabile visita ai parco "Epopeia
'italiana: Molto interessante la visita alle
cantine nella "Vale dos Vinhedos" e la de

gustazione sia del vino che dell'uva rac

colta direttamente dalle piante (e questa
la stagione delle vendemmie).

,

Da Bento Gonçalves siamo partiti per
Porto Alegre, dove ci siamo imbarcati per
San Paolo.orriuando con un notevole ri
tardo e, per non perdere ii volo perMona
co, ci siamo dovuti lasciare con Giuliano
senza quelli "struconi" che ci avrebbero

fatto soffrire ancora di piu. I "

AI di là dei luoghi visitati, santuari,
chiese, città e musei, indimenticabili per
noi sono stati gli incontri con le persone, i

gruppi folcloristici, i cori liturgici, i circoli
trentini nelle varie località, le autoriiã, le
celebrazioni e le serate o rganizzate. Non
siamo capaci di descrivere l'accoglienza
che ci e stata riservata e tutto quedo che
ci e stato imbandito e offerto dappertut
to. Appena pronti, organizzeremo (a Ca-

.

vedine) una serata per un resoconto piü
completo, con filmati e foto. Quello che ci

prem? di piu, per il momento, e portar
vi i saluti dell'amico Giuliano che ci ha

organizzato ii viaggio ed e stato con noi
durante tutto il percorso. Ma siamo sicuri
che ritornerà presto (. .. ).

Certo che dobbiamo essere riconoscenti
,

a questi nostri compaesani che partendo
sono stati benefattori e con i loro sacrifici
hanno arricchito la loro famiglia e anche
ii paese dove sono arrivati, senza perdere i
valori di umanità, fraternità efede."
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Culpa dos pais
Eu tenho alguns jornais e re

vistas aqui em casa que, por
conta de algumamatéria queme
chamou atenção, deixo separa
do. Na maioria das vezes acabo
lendo semanas, meses e às vezes
até mais de ano depois. E foi isso
que aconteceu com um jornal
(caderno de fim de semana do

Valor), de agosto do ano passado.
O assunto era sobre como estará
o mundo daqui 40 anos. A proje
ção era para 2052.

O cinema, a literatura e os

entendidos já nos apresenta
ram todas as possibilidades
imagináveis. Desde avisão mais

catastrófica, onde tudo vai dar
errado seja por uma guerra, um
supervírus, ou uma catástrofe
natural vinda das profundezas
ou do espaço, até as mais oti

mistas, com curas para todos os
males, pessoas civilizadas, vida
sublime, com ultratecnologia
conduzindo nossos rumos,
sem fome e sem violência. De
vez em quando aparece alguém
com uma versão nem tanto ao

mar, nem tanto à terra.
. E lendo a matéria recordei-

me de um pai relativamente jo
vem e absolutamente obeso na

fila da padaria do supermerca
do, acompanhado de sua filha
sentada naquela cadeirinha do

próprio carrinho de compras.
"Um saco de pão dequeijo, más
pode deixar aberto que minha
filha vai querer comer".

Abre parênteses. Aviso aos

navegantes. Sei que sou chato
e para prevíní-los, indico o se

guinte texto ("Eu sou um chato",
no seguinte endereço eletrôni
co: http://bacafa.blogspot.com.
br /2012/08/eu-sou - um -chato.

. html). Fecha parênteses.
Piquei pensando como o

mundo poderá ser melhor se

os nossos filhos estão cada vez

com menos limites. Se coisas

simples que não deveriam ser

admissíveis acontecem a todo
momento como se fossem cor

riqueiras. Meus pais, por exem
plo, nunca nos deixaram, amim
e meus irmãos, abrir ou comer

qualquer coisa dentro de um

supermercado. Simplesmente
porque existe hora e local para
comer. Hoje em dia, porém, o

que mais se -vê é a pirralhada
comendo salgadinho, bebendo
iogurte, lambuzando-se com

chocolate nos corredores dos

supermercados. E não adian
tam os avisos escritos ou sono
ros, já que alguns pais também
têm esse péssimo hábito e dão
esse horrível exemplo.

Aquela menininha do

exemplo, além de folgada, se

puxar a tendência do pai, ain
da vai ficar gorda, pois nessa

tenra idade iria comer par
te daquele pacote de pão de

queijo, deitada num carrinho
de supermercado, em horário
e local inadequados.

Desses pequenos atos sur

gem qs grandes moleirões in
telectuais que serão os adultos

que urinam no -meio da rua,

que entram sem camisa em lo
cais fechados (ainda que seja
na praia, é pura falta de educa

ção o "ser" entrar seminu num

supermercado), que não res

peitam uma fila ...
Não sei como estaremos em

2050, mas pelo que parece não
vai ser muito melhor.
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Servimo-nos da presente, para informar que o devedor KlSMAR OE UMA FRf1Z. brasileiro, maior, solteiro,
portadora da cédula de identidade civil com RG sob n." 3.440.997, inscrito no CPF/MF n." 000.641.949-65,
residente e domiciliada à Rua Procópio Gomes Oliveira, n." 1149, AP. 41, Bairro: Centro, Cep: 89.251-000, na

Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, VANDERLEY DE LIMA FRITZ, brasileiro, maior, solteiro,
portadora da cédula de identidade civil com RG sob n." 255.145, inscrito no CPF/MF n." 349.646.812-20/ Rua Doze

de Maio, n." 487, fundos, Bairro: Turvo, Cep:·8S.160-000, na Cidade de Cantagalo - Estado do Paraná., VANILDA DE
LIMA FRITZ brasileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade civil com RG sob n." 3.884,691, inscrito no

CPF/MF n." 289.945.902-34, residente e domiciliada Rua Antonio Vicente Cepelasso, n' 133, Capelasso, Cep:7612-
124, na Cidade de Ji Paraná-RO, e seu cônjuge NlVAIOOFREJTASDEOUVEIRA. brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade civil com RG sob n." 5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n." 844.197.339/34, residentes e domiciliados à
Rua Santa Guilherrnina, n:121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná,
JACOB FRITZ NETO, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n." 000.896.918,
inscrito no CPF/MF n.

'

834.333.339-04, e sua cônjuge MARCIA REGINA SOARES FRITZ brasileira, maior, casada,
portador da cédula de identidade civil com RG sob n." 000.473.282, inscrito no CPF/MF n." 422.709.442-91,
residentes e domiciliados à Rua Doze de Maio, n." 487, fundos. Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de

Cantagalo - Estado do Paraná, VILMARA DE LIMA FRITZ BONA, brasileira, maior, casada, portadora da cédula de
identidade-civil cora RG sob n.

'

4.767.080-0, inscrito no CPF/MF n." 534.538.329-49, e seu cônjuge ARNOVITOR

� brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil com RG·sob n. '4.705.705-0, inscrito no

CPF/MF n.
'

569.730.559-15, residentes e domiciliados à Rua Preso Epitácio Pessoa, n." 011, Bairro: Centro, Cep:
89.251-100, na Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, que mantém conosco a Cédula de Crédito
Bancária em referência na figura de PRESTADORES DE GARANTIA/DEVEDORES SOLIDÁRIOS, tendo como

EMITENTE, NlVAIOO FREITAS DE OUVEIRA. brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sqb n."

5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n." 844.197.339/34, residentes e domiciliados à Rua Santa Guilhermina, n." 121,
Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná., cédula esta, garantida por
alienação fiduciária registrada em seu Registro de Imóveis, Protocolo sob n." 13317 de 22/09/2011, na matricula n'

4.881, encontram-se inadimplentes com esta Instituição Financeira.

O empréstimo garantido por alienação fidu'ciária, na presente data, encontra-se com a(sl prestaçãoíões] vencidaís)
a seguir:
Cédula de Crédito Bancário n' : l229lO8

Prestação n.": Data de vencimento: Vaiar:
-

02 21/02/2012 2,951,91
03 21/03/2à12 2.920,79
04 21/04/2012 2.887,83
05 21/05/2012 2.856,22
OS 21/06/2012 2.823,85
07 21/07/2012 2.732,81
08 21/08/2012 2.761,00
09 21/09/2012 2.729A6
10 21/10/2012 2.703,54
11 21/11/2012 2.676,92

o valor total dos encargos vencidos, posicionado em 06/12/2012 é de R$40.2861!4. valor este sujeito a atualização a

data do efetivo pagamento pelo Devedor, acrescido das despesas de cobrança decorrentes da intlrnação que ora

se solicita à V. As.

Diante disto, considerando que foi observado o prazo de carência de 60 dias, previsto na cláusula 5.2 e campo 8 do

quadro resumo do contrato em referência, servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 da Lei n°

9.514/97, requerer que V.5a. INIlME o (sl DEVEDOR(ES) a compareceríem) perante esse Cartório de Registro de

Imóveis, para efetuar o pagamento do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias
contados da data de recebimento da intimação. Outrossim, decorrido o prazo legal e certificada a não localização
dos devedores, requer se digne Vossa Senhoria ex officio em !N!!MBR via edital público, os Prestadores da Garantia

/ Devedores Solidários, em epígrafe, para no prazo de 15 (quinze) dias purgar a mora acima discriminada,
conforme Art. 26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROfESTO
Nos.termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo995 do código de Normas da CGJ/Sc. para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PR01]iSTO:

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°_ 03/2013 - FIA

PROCESSO LlCITATORIO N°, 03/2013-FIA - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de prestação de serviços de profissional PSICOPEDA
GOGO, a fim de atender a demanda de crianças e adolescentes que apresen
tam dificuldade de aprendizagem e não acompanham o processo regular de en

sino, possibilitando através de um tratamento clinico um maior aproveitamento no

desenvolvimento de aprendizagem com total de 600h/ano, 20h/semanais, sendo
um paciente por hora da Secretaria de Saúde e Assistência Social, do Município
de Schroeder/SC
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 21 de março de 2013 às 8h45.
Abertura do Processo: 21 de março de 2013 às 9h.
Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do
Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 7h30min às 121i e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 6 de março de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

EDI'D\L DE INTIMAÇÃO
. REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CA1ARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

SAU\ 02 - BARRA DO RIO MOUlA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESE
NHOS LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 1315/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.529,21
- Data para pagamento: 11/03/2013- Valor total a pagar R$2.607,45 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.529,21 - Juros: R$ 8,43 Emolumentos: R$' 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23999112013 Sacado: TES COMERCIO E REPRES LIDA Endereço: RUAAMANDUS REN
GEL AO lADO N 1500 - RIO CERRO J - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-520 Cedente: HS IRON DESIGN
LIDAME Sacador. - Espécie: DMl - N'Titulo: 279- - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.120,00 - Data
para pagamento: 11/03/2013- Valor total a pagar R$2.807,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.120,00 - Juros: R$ 6,34 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili-
gência: R$ 20,96

.

Apontamento: 239864/2013 Sacado: CASA DAS PORIl\S E CAIXILHOS RONDONIA LID Endereço: RUA
EURICO DUWE 7lI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-000 Cedente:ARDOSlA CONCRETO LTDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' Titulo: GMOOO903 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.660,80 - Data para paga
mento: 11103/2013-Valor total apagarR$3.970,66Descrição dos valores: Valordo título: R$3.BBO,80 - Juros:
R$ 9,05 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 239696/2013 Sacado: RESIDENCIAL SAN RAPHAEL Endereço: RUA JOSEEMMENDOER
FER 851 APTO 201 - NOVABRASIIlA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-000 Cedente: POSTO PEROIA
DOVALE LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 11018 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 315,07
- Data para pagamento: 11103/2013- Valor total a pagar R$390,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 315m - Juros: R$ 1,36 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 239650/2013 Sacado: VALDED DA ROSA GOMES Endereço: RUA ANTONIO CARLOS
FERREIRA 1245 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-305 Cedente: IRMAOS SIMAO E ClA LIDA Sacador:
Espécie: DMl - N'Titulo: 0790-SC - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 660,00 - Data para pagamento:
11/03/201:- Valor total a pagarR$94I,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 860,00 - Juros: R$ 3,15
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 18,65

Apontamento: 239986/2013 Sacado: GEUZA EUAS SIQUEIRAME Endereço: RUAGUllHERMEWEEGE,
12 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610 Cedente: BARONESA IND COM MAUlAS LIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000359304 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 512,00 - Data para
pagamento: 11/03/2013- Valor total a pagar R$584,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 512,00 -

Juros: R$ 2,38Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239916/2013 Sacado: RLG COMERCIAL LIDA Endereço: JOSE THEODORO RIBEIRO, 65B
- !LHA DA FlGUEIR - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-120 Cedente: SUPRIDATTATEL LIDA Sacador.
- Espécie: DMl - N' Titulo: 2875 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 400,00 - Data para pagamento:
11/03/2013- Valor total a pagar R$477,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 2,00
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 239828/2013 Sacado: VALMIR DOS SANTOS Endereço: RUA ANTONIO PEDHI 54 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 8925B-750 Cedente: COOPERKlTVA DE ECON E CRED MUTUO DOS PROF CRFA
Sacador. MONTEIRO AmO CENTER Espécie: DMl- N'Titulo: 13706/0002 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 230,00 - Data para pagamento: 11/03/2013- Valor total a pagar R$306,46 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 230,00 - Juros: R$1,15 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 239844/2013 Sacado: JFTERRAPLENAGEM LIDAME Endereço:AVMARECHALDEODO
RO DA FONSECA 1166 - Jaraguá doSul-SC; CEP: 89251-702 Cedente: RAUSlS COMERDODEMANGUEI
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CoDtunidade

Na espera de novas áreas de lazer
,

Morador reclama
da falta de espaço
para atividades de

recreação e lazer
em dois bairros de

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

- Carolina Veiga

Morador do bairro Estrada
Nova, o motoboy Mauro

Muzenza Corsini, 31 anos, está

indignado. Ele e os amigos que
moram no bairro Vila Rau não
têm mais onde jogar. futebol
no sábado ou domingo a tar

de, como costumavam fazer. b
criançada da região também não

tem mais os balanços e eSCOFre

gadores dos parquinhos infantis
e os idosos ficaram com a pro
messa de uma academia para a

terceira idade.

.

'

EDUARDO MONTECINO

As reclamações giram entor- - FME sem verbas
no das áreas de lazer que haviam
atrás da Escola Municipal Mar- A Fundação Municipal de Es
cos Emílio Verbinnen, no bairro portes (PME), que é responsável
Estrada Nova, e atrás da. Escola pelas áreas de lazer, não temprevi
de Educação Básica Júlio Kars- são orçamentária nesse ano para a
ten, no bairro Vila Rau. "As áreas implantação de novas estruturas

de lazer foram retiradas na me- desse porte nomunicípio. "Quan
tade do ano passado e até agora do em2012 foi realizada a elabora
só recebemos promessas de re- ção do orçamento para este ano,

construções", afirma Corsini. não foi prevista a ampliação do

Segundo ele, no bairro Estra- número de áreas de lazer em Iara
da Nova, a área de lazer foi reti- guá do Sul", explicou o presidente
rada para ampliação da escola da FME, JeanCarla Leutprecht.
e outro terreno, na Rua Camilo Segundo ele, o que há são R$
Picolli, aplainado para constru- 90 mil reais destinados às obras

ção do novo espaço destinado ao de manutenção e limpeza das 63
convívio social.da comunidade. áreas Já existentes. Este ano está
"Os postes chegaram lá em se- sendo finalizado umlevantamen
tembro, mas até agora nada foi to para que se conheça a neces

feito", aponta. Já na Vila Rau ne- sidade de implantação de novos

nhuma promessa de reconstru- espaços a partir de 2014 e para a

ção da área de lazer destruída foi escolha dos terrenos.
feita aosmoradores. "Usávamos a· No caso das áreas de lazer dos

quadra de areia quase todo Q final
.

bairros Estrada Nova e Vila Rau,
.de semana e agora o local está to- já foi acertada a implantação, em
mado pelo mato", conclui. abril, de uma academia ao ar livre .

CAIXAVAZIA
Morador de
Ioteamente no
bairro Avai;
Dione não é
atendido pelos
carteiros

Entregas em Guaramiriln

Correios ePrefeitura buscam solução
Para receber contas, cartas

ou qualquer tipo de correspon
dência o eletromecânico Dione

Nachtigall Krepes, 27 anos, de

pende de parentes e amigos que
sedem o endereço para a' en

trega. "Tenho de incomodar os
outros para conseguir receber

alguma coisa", reclamou.
O problema atinge também os

vizinhós do loteamento ondeDio
ne mora, no bairro Avaí, além de

.

outras localidades mais afastadas
de Guaramirim.

De uma lista de cerca de 600
mas cadastradas no banco de

dados da Prefeitura, cerca de 100

não constavam na listagem dos
Correios, por causa da abertura
de novos loteamentos e a expan
são do perímetro urbano no final
do ano passado. Com reclama

ções de todos os lados, a Secreta
ria dePlanejamentoUrbano eCor
reios devem trabalhar em parceria
para resolver a situação.

"Para uma nova contagem
de mas precisamos calcular um
maior número de pessoal, carros
ematerial para entrega', explicou
o gerente do Centro de Distribui
ção Domiciliar dos Correios, João

Ricardo Stange. .

A primeira atualização de da
dos deve' acontecer nos próximos
90 dias. "A numeração irregular
ainda é o maior problema", co

mentou o coordenador operacio
nal dos Correios, IoanirXavier.

.

Para identificar .áreas não aten
didas' aPrefeiturapede que osmo- _

.

radares ajudem a relatar os proble
mas. Para isso eles deve ligarpara o
3373-0247. "O importante é rece
ber informações. Estamos fazendo
o monitoramento para corrigir a
situação", comentou a diretora de

PlanejamentoAna.Beatriz,

EDUARDO MONTECINO

AGUARDO MalU'O espera que a PrefeitlU'a ache

wna solução para atender a falta dessas estrutlU'as

. Hospital São José
recebenovos equipamentos
Um tomógrafo de primeira

.

geração, que veio da Europa
de navio e desembarcou no

Hospital São José na tarde de
ontem, é apenas uma parte

.: das novidades previstas para
este ano. A reforma, amplia
ção e novos equipamentos
para o Centro de Diagnóstico
por Imagem do Hospital São
José, de Iaraguá do Sul, devem
consumir investimentos de R$
12 milhões, oriundos do poder
público municipal, estadual e
de empresários locais.

"Com a reestruturação, o

objetivo é tornar o Hospital
uma referência regional no

Diagnóstico por Imagem. Toda
a estrutura deve entrar em ple
no funcionamento dentro de
um ano", revelou o diretor ad- -

ministrativo da unidade Mau
rício Souto Maior. O tomógrafo
de 16 canais, de aproximada
mente Rs-! milhão, torna o exa

me mais completo e diminui
o tempo que o paciente deve

permanecer no equipamento.
O aparelho em uso atualmente
é de dois canais e reáliza cerca

de vinte exames diariamente.
LÚcIOSASSI

_II

NOVIDADE TomógTafo será instalado na ala
que vai abrigar um medemo Centro.de Image�
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ESTA NA HORA DE VOCE TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

VÉNHA FAZE� UM TEST DRIVE NA LE MONDE.
. .

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROEN AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX START

Novo motor 1.6 122 cv - o mais potente da categoria
Freios ABS • Ar-condicionado
Air bag duplo de série em todas as versões

Rodas de Liga leve 16"e muito mais!A PARTIR DE

R$54.9901
AVISTA

Faça revisões em seu veículo regularmente...

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

NOVO CITROEN C3
VERSÕES A PARTIR DE

R$39.990 AVISTA

FABRICADO NO BRASIL

-NOVO CÂMBIO AUTOMÁTICO
• COM SISTEMA PADDLE SHIFT •

Versão 1.6 vn Exclusive

ABS E AIR BÃG DUPLO

DE SÉRIE EM TODAS

AS VERSÕES

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

Freios ABS • Direção hidráulica
Ar-condicionado • Air bag duplo
Vidros elétricos dianteiros e muito mais!

CITROEN C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX

Freios ABS • Ar-condicionado
Air 009 duplo· Faróis de neblina

CO/MP3 com entrada USB
Rodas de Liga leve 16"e muito mais!A PARTIR DE

R$49.9901
AVISTA

A PARTIR DE

R$44.990
AVISTA

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

3XR$89,oo 3XR$153,oo 3XR$161,oo 3XR$153,OO 3XR$1S3,OO

3XR$174,oo 3XR$166,OO 3XR$174,OO 3XR$174,OO

3XR$185,OO 3XR$166,OO 3XR$185,OO 3XR$185,OO

CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com
taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Cifroên C4 GLX

1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. Cítroén C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 44.990,00
e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$ 780,00 para Banco Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas

lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance e Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 11/03/2013 ou enquanto durarem os estoques.�a�ens Ilustrativas.
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//;. GRAMAÇÃO DE CURSOS�
y6s Graduação:

,

,/Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

t' Gerençiamento de Projetos - início 05/03
I'
l • Segurança da Informação - início 05/03
I
I
l

/ ' • Introdução a Fotografia Digital- início 01/03
l • Excel Avançado -Início 25/03
J

f

I
Cursos de Informática

Cursos de Gestão

• Oratória - início 02/03
• CIPA - início 04/03
• Planejamento Tributário - Início 04/03
• Rotihas de Departamento Pessoal- início 08/04

Cursos de Idiomas
.Inglês, alemão, Frances, espanhol tníclo-. 01/03

I ,

"Inscrições abertas para cursos gratuitos - Pronatec

em parceria com o Governo Federal"
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A Imobiliária Itaivan promove a maior ação
de vendas de írnóvels de Jaraguá do Sul.

As melhores oportunidades para quem

quer comprar ou vender um imóvel.

A ação acontece entre os dias 07, 08 e 09

de Março na sede da Imobiliária ltalvan.

IMOBllIÁR IA

f
I
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. BALCÃO NEGÓCIOS
VENO'O.
FARMÁC:IA-DE
MANIPULAÇÃO
no centro de

Jaragu,á do Sul.
(47) 3055-,0500
8494-5713

cs
, chaves@yahoo.í:Oln.br

VENDOAPARTAMENTO
NORISIDENCIAl PORTO SEGURO

BAIRROVILA NOVA
Com 106m2, 1 quadra do centro,
1 suíte ,+ 2 dormitórios, WC, Sala
estar/j,jntar 'e co�nhalmobmadal
integrada, lavanderia, sacada com

diurrasquelra e 1, garagem com
possibilidade de comprar outra.

4g andar voltado para () sol da manhã,
boa ventilação e sem barulho da (ua.
Vel)da direta com o Proprietário.

Valor R$ 241.000,00.
Ir: S404"66S0.

• Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações ·novas e

consertos em geral. Fones: 9926-
1371, 9994-8588 ou 8437-5260
- Ivonei.

• Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 9953-5554.

• A empresa Tubofibra do Brasil

contrata Contador para unidade

de Massaranduba. Desejável
com experiência. Os interessados
deverão enviar currículo para rh@

tubofibra.com.br ou entrar em

contato pelo telefone 47 3379-

5900.

• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de

100%. Tr: 3276-2100/ 8406-
2183 .:

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

• Precisa-se de vendedoras

externas. Interessadas entrar em

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.

• Procura-se pessoa para dividir

despesa do apartamento valor R$
350,00. Edifício Schiochet, Barão
do Rio Branco, 760 - Ap 102. Tr:

8863-4242 com Graclel,

• 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

-

EMPREGOS/SERViÇOS
ter experiência comprovada na

agricultura. Caso tenha moto ou

carro (receberá ajuda de custo

para combustível). Tratar pelos
telefones 3376-4110, 9163-7000
ou à noite pelo 9102-6975.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:

3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE).

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua

casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-3292/ 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Atenção: Procura-se pessoas

para Venda com renda extra

ou com única renda. Serviço
simples de fazer: características
do candidato: ter bom diálogo,
saber liderar grandes equipes,
ser persistente tendo auto estima
e ser otimista. Obs: não espere

grandes oportunidades baterem

na mesma porta duas vezes. Tel:

479910-7478/9140-5014.
• Vende-se consórcio (HSBC)
sorteado carta de crédito no valor
de R$ 131.000,00, 100 meses

pagos, 49 pagos. R$ 1450,00 a

parcela. Tel: (47) 9157-2530.

• Consórcio contemplado;
Crédito R$70.500,00, entrada
de R$24.900,00 e assumir

106 d� R$ 824,06: Crédito
R$159.000,00 entrada de R$
55.000,00 e assumir 115 de R$
1.570,00. Temos outras cartas.
Tr: com Valdir 849'4-5911/9270-
3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

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

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

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k

..

TR: 8406-2183/ 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665/9702-9093
com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de
árvores. Tr: 9158-0019.

• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa o dia todo. Tel:

9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tel:

3375-2006/9146-4864.
• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos
do seuantmal na suacasa). Tr:

EMPREGOS/SERViÇOS
9181-9625.

• Vendo cachorro yorkshire, com
1 ano 3 meses e vacinado. R$

. 500,00. Tr: 3370-0719.

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

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

• Vende-se galos da raça Brahma

ught e galinhas espanholas. Valor
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 alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

• Vende-se filhotes de Pinscher. Tr:

3273-2347.

• Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí. Tr:

3372-3234/9946-9866 com

Juvenal. Valor a combinar.

• 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 Fernando

Agostlní, Tel: (47) 3387-2539

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

• Vende-se freezer, 500 litros,
horizontal, 1 porta. Tr 3372-3234
ou 9946-9866.

• Vende-se Ar Condicionado.

portátil, Ariagel. R$ 850,00. Tr:
9628-5650 ou 9698-7188.

• Vende-se sapato Bottero Avenida

Brasil, seminovo, usado uma

única vez. Cor preto em verniz.

Número 39. R$100,00 reais. Tr:

(47) 3370-2028 ou 9234-0991
com Lídia

• Vende-se uma escrivaninha para

computador em MDF, cor marfim.
R$150,00 reais. Tr: (47) 3370-
2028 ou 92340991 com Lídia

.' Vende-se cama Box. R$ 300,00.
Tr: 3371-8489 com Lurdes ou

Rodrigo.
• Vende-se banheira infantil branca

Burigotto com suporte, sem
trocador. R$ 50,00 Tr: 3370-7160
com Susan ou Dulce após as

17:00 horas.

• Vende-se TV Philips de 29

polegadas, R$ 500,00.Tr: 3370-
7160 com Susan ou Dulce.

• Vende-se Sofá de 2 e 3 lugares,
madeira maciça, verde musgo;

,:. rrrodelo rnoderno.Rs 600,00. Tr:

VENDE·SE

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 condicionado 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-se telhas coloniais. Tr:

3376-1481/9973-8743.
• Vende-se um arado agrícola para
enfeite de jardim. R$ 600,00. Tr:
3370-1064.

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

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

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

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

• Vende-se produtos da Natura

e Avon. Contato: 3275-43+5
Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr:

3275-2354/ 8813-5808 com

Sergio.
• Vende-se sofá cama novo, modelo

Oltre, Feeling. Largura 1,84 rn,

aberto 1,40 x 1,90 rn, espuma
do assento e cama= d45, cor
marrom, 4 almofadas soltas.

R$ 1750,00 tratar com Onir. Tr:

3372-0588/ 8864-8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça
(ASW), camisa (ASW), luvas
(ASW), colete (IMS), bota (IMS),
cinturão (FOX) e capacete (EBF),

'

tamanho M, cor vermelho. Valor
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 bebê
da Burigoto classe 1 rosa) com
base de ladeira para o auto em

VENDE·SE

ótimo estado de conservação. R$
550,00. Tr: 9652-1299.

• Vende-se um bebê conforto com

base na cor azul marinho em bom

estado de conservação. Valor a
combinar. Fone: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se berço infantil com

colchão. Valor a combinar. Tel:

3370-,9983

• Aluga-se galpão, rua Campo
Alegre, 196. Metragem 270 a 300

�

m2• Preço a combinar. Tratar com

Aniceto 3372-1173 ou 9997-

0019

• Vendo lavação de carros no bairro

Três Rios do Norte, com clientes

. fixos, esporáoioos, 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

qualquer horário ou 3373-3068

somente após às �O:OO
• 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, frlgobar,
computadores, escritório, sistema
fiscal. Valor a combinar. Tr: 8849-

6617.'

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

• Vende-se Galpão de madeira

quadrada com cobertura de
telhas medindo 120m2. 10X12 p/
retirar no local, em Guaramirim.
Valor a combinar. Tr:3373-0982

• Vende-se apartamento com 3

dormitórios (1 suíte), 2 garagens,
sacada com churrasqueira,
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 94,05m2,
sala em 2 ambientes, sacada
com churrasqueira, 2 quartos,
cozinha, lavanderia, 1 banheiro,
e 1 vaga de garagem. Ótimo
acabamento, pode ser financiável
pelo programa minha casa e

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

• Vende-se apartamento no centro

de Jaraguá, com 1 suíte e 2 demi

suítes, sacada gourmet, lavabo,
ampla sala e cozinha, 2 vagas de

garagem. R$ 395.000,00. Aceita
sé apto em Balneário Camboriú,
inclusive de maior valor. Tr: 8403-
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. ,BALCAO NEGOCIOS
APARTAMENTO CASA TERRENO CHEVROLET FORD

6600. • Vende-se casa no loteamento • Vende-se terreno em Nereu Ramos, • Vende-se S10 executiva, 4x4, +28 parcelas. Tr: (47) 9104.6677 Luís.

• Vende-se apartamento no início
Firenzi, casa de esquina, com 5 hectares de terra. Tr: 3276-0264 I diesel, 2006. Tr: 3370-5591. • Vende-se um Ford Focus ano 2095,

da Ilha da Figueira, 80 mP útil,
120 m2, com 3 quartos, sala, 8800-9346.

• Vende-se s10 cabine estendida, preto, 1.6 completo, banco de couro.

e 111 mt- no total, na Rua José cozinha.garagem, toda em
• Vende-se terreno situado em ano 97 a Gasolina e GNV, completa. R$ 19.000,00. Tr: 3379-2303/9114-

alvenaria. R$. 190.000,00. 5998 Com Roberto.
Pavanello, com 2 dormitórios, Tr:9103-3926. Corupá, próximo ao seminário. São R$ 20:000,00. Aceito carro de

uma suíte, sala e cozinha 2 lotes de 723m2 e um de 350 m2. menor valor. Tr: 3371-6968. • Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec {conjugada, prédio com elevador, • Vende-se casa de alvenaria, com Tr: 9911-8216 e 3375-2520. muito econômico, 04 pneus novos

boa infra-estrutura, segundo três quartos, 2 salas, banheiro,
• Vende-se Corsa Ret 2006, flex, com todo revisado em ótimo estado, jandar, aceita financiamento. R$ cozinha, garagem, para 3 carros,

• Vende-se terreno no bairro Amizade- ar condicionado, direção e alarme, R$ 11.500,00 podendo financiar,
loteamento, área nobre, rua na cor vermelha. Tr: 9117-1176 I Tratar com Rafael (47)9617-2252 ou

178.000,00. Tr: 8838-3955. murada com portão eletrônico.
asfaltada. R$ 95.000,00 si troca ou 9600-9002. Valor a negociar. (47)8877-6219.R$ 110.000,00. Na Rua Leopoldo

• Aluga-se apto no Rau, com 2
Muller, n 313 -Rio da Luz, perto

R$ 110.000,00 terreno de menor

PEUGEOT
• Vende-se Caminhonete F-2000 Ano

quartos R$ 545,00. Tr: 9993- das lagoas de Peixe. Tr: 3375-
valor em Jaraguá e Região. Tr: 9131- 1982 Cor azul, com carroceria de 3.20

2131 com Sandra.
2134.

9630 mts de comprimento, motor MWM,
• Vende-se terreno em Santa Luzia, na

• Vende-se Peugeot 307 SW,2007, Carro bem conservado. R$ 25.000,00.• Aluga-se apartamento no Rau, CHÁCARA automática, banco de couro Tr: 9131-0575.
R$ 500,00. Tr: 9993-2131 com Rua Carlos Frederico Ramthum, com TOP OE LINHA. R$26.000,00 +

Sandra.
• Vende-se terreno 12,5 x 30 m, rua

área de 2.742m2, escriturado. Valor Prestações. Tr: 8812-7170.
• Ford Fiesta / 97, 4 Portas, roda de liga,

a combinar. Tr: 3274-8891 ar quente, desembaçador, limpador
• Aluga-se apartamento novo Guilherme Tomelin, Bairro Caixa traseiro, emplacamento 2013 pg,
.corn 2 quartos com 75 mts d'Água, Guaramirim, perímetro • Vende-se terreno em Barra do Sul, não precisa fazer nada na lataria. R$
com garagem, na rua Francisco rural, valor R$ 50.000,00. Tel: com escritura, perto do posto de

• Vende-se Golf 1.6 Mi 2002, prata, 6.500,00. Tr: 8843-5751(Vivo) 8447-
Piermann 404, Vila Lenzi. R$ 8815-3002 ou 8422-1925. Tratar saúde novo - centro. R$ 35.000,00. completo, corri DVO e som, jogo de

0376 (Tim).
660,00. Condomínio em média com Oário. Aceito propostas. Tr: 9131-9630. pneus novos. Carro em ótimo estado • Vende-se Courier 1.6, completa,
R$ 40,00. TR: 9134-5434.

• Alugo Aviário desativado em • Vende-se Terreno no Bairro João de conservação. Valor 24.000,00. Tr: 2004/2005, gasolina. Tr: (47)3370-
• Alugo apartamento para casais Nereu Ramos. Tr: 3276�02641 Pessoa, com a área de 545,22.

Hemerson 9652-1195 8885.

sem filhos e sem animais. R$ 8800-9346. m2, Rua 601- Manoel Francisco • Vende-se Golf Confort Une, 2.0 • Vendo Ford Ranger 2011, completa,
550,00 com água. No Bairro Nova da Costa, rua asfaltada, com toda completo por R$ 22.000,00. Tratar: ar-condicionado, dir. hidráulica, vidro

tBrasília. Tr: 3372-1173/9921- a documentação em dia, próximo (47) 9979-0403. elétrico, trava elétrica, alarme, modelo
-

1013 .. aos Bombeiros Voluntários, R$ • Vende-se Montana Sport 1.4
cabine dupla, prata, XLT 4x2, 2.3,

• Aluga-se sala comercial na Rua _ 85.000,00, valor a negociar, Tr: (47) completa, opcionais com roda de liga gasolina e GNV. Falar com Paulo no r

• Alugo apartamento com 2 da PUC (Unerj), envidraçada, 9151-5191 ou (47) 3370-3428. leve e pneus aro 16, na cor branca
telefone (47) 9966-2597

quartos, 75 mt, com garagem, na ideal para Xerox, padaria, Aceita financiamento bancário. ano 2012. Valor a negociar. Tr: 3371- • Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul,
rua Francisco Piermann, aluguel mercearia. R$ 800,00. Tr: 9999- 0036/8413-6088/8409-7052. R$ 8.500,00. Tr. 3370-1161.
R$ 650,00 + condomínio (média 7499 ou rlcardovcssterra.com.br.

• Vende-se uma chácara em São Fotos no site da rota do automóvel em
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434. Francisco do Sul, com 1650 mP veículos particulares.

• Vende-se apto novo na Estrada
• Alugo Sala comercial na Vila Rau medindo 25 de frente e 70 de
com 3 Kitinetes. R$ 1.000,00. fundos. Contato com Vanderlei

• Vende-se Saveiro g4 ano 2009, básica
• Vende-se moto Tornado 2008, preta,

Nova com 2 quartos, sala, sacada Tr: :\3371-6968. 9946-507418848-9143 13372- .

com lona marítima e pneus novos. R$ 25.000.00 km, revisada, pneus
com churrasqueira. Entrada 2154.

23.500,00 Tr: 9931-9410 e 3275-
novos, nunca fez trilha, com manual e

de R$ 10.000,00. Valor de R$ -

• Alugo quartos, livre de água 3538.
chave reserva. R$ 8500,00. Tr: 9653-

125.000,00. Tr: 47 8499-4778. e luz. em Schroeder, na Rua • Vendo terreno no Condomínio • Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex, com 1166 com Silvio.
Marechal Castelo Branco, 2128. fechado Azaléias, 10 terreno ar t? direção. Tr: 3371-9157.<vende-se Terreno em Schroeder- Tr: 3374-1488. entrando no condomínio, ele tem

• Vende-se uma moto Twister cbx

Centro, com 450 m2 escriturado, 23 por 30 medindo 688 mP. R$
• Vende-se Saveiro City 1.6, prata 250cc, 2007. R$6.000,00 3370-

R$ 95.000,00. Tr: 9104-8600. • Aluga-se Sala comercial em ano 2006. Preço da tabela FIPE R$ 0719. Simone

Creci 14482. Corupá, prédio novo com
180.000,00 a negociar. Tr: 3370- 21.500,00. Tr: 3275-3538/ 8406-
2468 I 9969-5540 com Valmor.

• Vende-se Moto CBX 250 Twister azul,
estacionamento, e,m frente ao 5033.

2002, completa. Valor R$3.800,00.• Vende-se Apartamento no sinaleiro. Tr: 47 3375-1004 no • Vende-se terreno 15x20, no Rio da • Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$ Tr: 3273-6302 ou 8812-7170
Bairro Amizade com 2 quartos, horário comercial. Luz, próximo a Ceval R$ 25.000,00. 13.500 Tr: 9944-2025 Aline.
cozinha mobiliada, sacada Contato: Wilson ou Rosa 3376-

• Vende moto Honda XR 200, ano
com churrasqueira, 2 vagas de • Aluga-se Galpão de 160 rnt> na 97, para trilha, com equipamento e

garagem. R$ 130.000,00. Tr: Nova Brasília. Valor a combinar. 3716
pneus. R$ 3.200,00.Tr: 9953-2627 /

.

9104-8600. Creci 14482 Tel: 3371-5904 I 9933-9964. • Compra-se terreno de preferência 9264-0777.
• Vende-se Palio 2005, 4 portas,

• Aluga -se Apartamento com 120 • Aluga-se. sala comercial, 30 mP, nas medições do Bairro Rau, ou branco, GNV, 90 mil km originais, • Vende-se uma moto de trilha, 125.

mt-, na Rua Emma R. Bartel, com banheiro. Próximo a câmara na praia do Ervino. Tr 3372-0028 I segundo dono, R$ 13.500,00, fone: Valor a combinar. Tr: 3370-0719 Falar

121 - Baependi, com 1 suite e' de vereadores. R$ 450,00. Tr: 3372-0665. 9145-6290. com Guilherme.

idois quartos, cozinha completa 3275-2264. • Terreno de 7522 m2, bairro Rio • Vende-se um Fiat Tipo, prata, • Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo

e garagem, sem condomínio. R$ • Alugo quartos Mobiliados na
Cerro II, ideal para construção de' completo, ano 95, IPVA pago e caixa 'estado, guidão e capa de banco

J
1200,00. Tr: 9134-5434. galpão. Tr 9654-2206. de som grande com 2 módulos. ainda original, moto a toda prova. R$

JRua Prefeito Waldemar Grubba, R$ 6.500,00. Tr: 8890-9854 com 11.500,00 somente venda. Tr: 3055-
1532 - Baependi. Tr: 3275- • Vende-se terreno no Bairro Nova Marcos. 7854/ 8823-1548 .. Após às 19:00.
1185 / 9912-6200. Brasília cl 1.053 m2, contendo 1

• Vende-se Fiat Uno, ano 96, 2 portas.
• Vendo ou troco Casa de alvenaria • Alugo quitinete de alvenaria,

casa com 3 quartos. 1 suíte e 2 R$ 8.000,00. Tr: 3370-0983.
com 70m2, 2 quartos, sala copa/ próximo ao viaduto da Vila Lenzi. salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-

• Vende-se caminhão Mercedes 66,
8600. Creci 14482.

• Vende-se novo UnoWay Celebration,cozinha conjugados,banheiro, Tr: 9220-0047 Oaiana. 1.4, 2012, completo, 20.000 gabine baixa. tata, carroceria e pneu
lavanderia, garagem e varanda.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, km. R$ 27.500,00. Tr: Renata ou
em ótimo estado. Motor, caixa e

• Alugo Kitinetes no centro, e na
Lot. Gadotti III - bairro Santo Alessandra 3371-7090 ou 9634- diferencial revisados com mecânica de

• Terreno de 1.036 m2, com vila Lenzi apartir de R$ 380,00 1113. Preço a combinar. Tratar com
árvores frutíferas e riacho

e Casa na Vila nova 3 quartos.
Antônio. R$ 60.000,00. Aceito troca. 2121

Aniceto Pedroti 9997-0019 t
próximo.Aceita-se no negócio Próximo ao Papagaio autopeças,

Tr: 9979-2017 • Vende-se Uno Mille Fire Ano
apartamento de menor valor. R$

• Vende-se Honda Civic, LXL, 1.8, 16V,
Tr. 33714364 com Ivone te. • Vende-se lote com 999m2, 15x66- 2004, Cor azul, Portas, Vidro e

único dono, completo + couro. R$
410.000,00. Tr: (47) 9619-8260 bairro Izabel, Corupá, 40 metros do Travas Elétricas. R$ 13.500,00. Tr: 49.000,00. Tr: 8402-5923
- Marli. • Alugo Kitinetes no Bairro 91310575

Rau, próximo a faculdade. R$ asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca.
• Vende-se Honda Civic, LXS,

• Aluga-se casa na praia de Penha
350,00. Tr: 9958-8075 com

Tr: 9979-2017 • Vendo Palio Branco, 4 portas, ano Automático, banco de couro, 2010. Tr:
próximo ao Beta Carreiro, com 4

Bruno.
e modelo 2002 fire, vidro elétrico 3370-5591.

quartos e garagem em volta. Tr:
• Vendo terreno com 1000 mP sendo na frente, limpador traseiro. R$
600 mP de área útil, e 20 mP de 11.500,00. Tr. 9114-3374 com

.
• Vende-se Corcel I 1972, R$ 4.500,009959-3627 I 9208-4370 • Alugo quartos. TR: 3275-4315

com Marlene. frente, fica no final da rua, Bairro André ou 9243-8500 Néia. e.Kadet 96, R$4.800,00. Telefone: .

• Vende-se casa geminada no Água Verde. R$ 200.000,00. TR: 9625-8805 - Valmir

loteamento Firenzi, com 70 m-', 2
TERRENO 9953-5554 FORD • Compra-se Caminhão Truck, ano 2008

quartos, sala, cozinha, garagem, à 2010, com baixa quilometragem
toda murada. Pode ser financiada

• vendo três terrenos na praia de • Vende-se Fusion, ano 2008 completo, e carroceria mínima de 11 metros.

pela caixa econômica. R$
• Troco terreno na Vila Rau por casa Itajuba, R$ 28.000,00 todos teto, códigos portas, 4 pneus novos. Preferível com financiamento. Tr: 47

140.000,00. Tr: 9103-3926. em Barra Velha. Tr: 3�7i1-69.68, I
, escriíurados 300 m2. Tr: 8448-8644 Entrada de R$ 20.000,00 (negociáveis) 3379-5900
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Especial Mulher

Saiba quais são os dez carros
preferidos pelasmulheres

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

o compacto médio da marca tem muitos

pontos que agradam àsmulheres, Entre eles, o vi
sual diferenciado.e a facilidade de condução. Ele
também éum dosmenores automóveis em com

primento do Brasil. Isto oferece maior facilidade
de condução e de estacionamento, uma vanta

gem nas grandes cidades. Com isso, mais de 63%
dos compradores do hatch são do sexo feminino.
A nova versão XTR do C3 chega ao mercado na

primeira semana de agosto de 2008. Veja as ima

gens' secretas do novo carro.

o monovolume da Fiat tem quase 60%. de
compradoras. O carro da Fiat foi um dos primei
ros, fabricados no Brasil, a adotar espelho retrovi
sor interno embutido para espiar as crianças no
banco traseiro. Na época, a novidadefoi conside
rada "perfumaria" mas hoje este item vem sendo
até solicitado pelas clientes, preocupadas com a

gurizada que viaja no banco de trás. Acabou se

tomando quase imprescindível para quem com

pra um automóvel pensando na família.

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

..................
/ ....•..•.......•••..•.

O automóvel, que chegou ao Brasil no ano passa
do, importado do México; oferece um bom número
de porta-objetos e temum acabamento digno de um
carro mais caro. De acordo com a Nissan, entre os

compradores do Tiida, 50% são mulheres. Veja a ma
téria sobre o Nissan; Suave e bem construído, Nissan
Tiida SL dá gosto de dirigir.

As peruas estão dentro dos modelos preferi-
os pelas mulheres. Alguns dos atributos mais

portantes são o porta-malas e o conforto ofe-
.

ecido aos passageiros do banco traseiro. Outro
item que reforça o agrado das mulheres é a fama
da segurança presente nos automóveis da em-

presa sueca.
Com estes itens, a V50 conquistou 32,9%

. de compradoras entre todos os seus clientes. A
marca sueca também foi uma das únicas que
criou uma equipe feminina para desenvolver
um modelo conceitual. Veja matéria sobre o en

volvimento da equipe feminina no projetoVolvo
YCC. '"''

... .q?� .

.._ /

Outr� utrutário aparece na lista da preferência
feminina, com 31,1% de mulheres entre seus com

pradores. O XC90 é um dos principais concorrentes
daBMWX5 .

•:Itit; ·······:········· :
-.

O sedã da marca japonesa é o carro mais -,
vendido entre os sedãs médios e o mais vendido .

".

entre automõveis com faixa de preço acima de
R$ 60 mil (veja matéria dos 10 mais vendidos).
carro tem motivo de sobra para estar dentro
esta seleta lista: design, estilo, facilidade de

irigir e conforto.
OWebMotors andou com a versão esporti

va do 'carro, o comparou com o primeiro desta
lista (Citroén C4 Palias) e elaborou um Guia
de compra para o modelo.

mas mulheres não gostam de entregar a chave do
seu carro a manobristas ou frentistas. Para evitar o
manuseio da chave por estas pessoas, amarca incor-

porou a abertura interna do tanque de combustível.
Nada de tão inovador, mas relevante, conforme a

empresa. Outro detalhe que fez o carro entrar neste
seleto grupo é o seu designo Entre seus comprado
res, 45% são mulheres. OWebMotors testou as duas'
versões do carro e ainda o colocou na oficina.Acom

panhe como andou o Punto Sporting em nossa ava

liação e também na oficina, além do Punto ELX 1.4 .

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

clientes do sexo feminino no total de compradores.
O utilitário tem estilo despojado e ao mesmo tempo
oferece robustez, Veja teste com o utilitário da Nis
san.

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

.......

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

a marca n���rou um::::
ria de clínicas para conquistar as consumidoras. Um
dos detalhes- apontados pela pesquisa é que algu-

,..

-�
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CELTA 2P LS 2013

COM PREÇO DE
NOTA FISCAL

<'

DE FÁBRICA

CLASSIC LS 2013
TAXA DE 1,04%+48X
R$ 489 E ENTRADA DE

R$7.999

TAXADEO,79%+36X
R$ 716 E ENTRADA DE

R$22.499

11 COBAlT 1.8 LT 2013 COMPLETO
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AtendilDento emeegeneíaã
Um homem com experiência em parto

FOTOSARlSTON SAL JUNIOR

Socorrista do

Sarnu, Marcos da
Silva, realizou 25
nascimentos feitos
em residências

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

0250 parto feito por Mar

cos Ferreira da Silva, de 44

anos, aconteceu na madrugada
de ontem. Não foi ele quem deu -

a luz, claro, mas a calma que ele

passa as gestantes é fundamen-
tal para que tudo dê certo.

O técnico de enfermagem
atua há 20 anos no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgên
cia (SAMU), e conta que cada

parto é especial. "Na ocorrên
cia de ontem, a gestante esta

va muito nervosa e tinha uma

respiração muito ofegante. É
preciso passar segurança e con

trolar o nervosismo, mais do

que pensar em toalhas e outras

coisas", lembrou Silva,
Com 39 semanas de gesta

ção,Vilmara Reiguel, de 25 anos;
teve o filho Gabriel Henrique
de Almeida em casa, no sofá da

sala, no bairro Santo Antônio.

"Fiquei mais nervosa do que
quando nasceu meu primeiro
filho", disse ela depois de ser

internada no Hospital e Ma

ternidade Iaraguá, onde rece

be atenção da equipe médica.
"Depois de liberar as vias

respiratórias do recém-nasci-

do, o importante é que a mãe

faça o carinho inicial e dê a

primeira mamada, que é a va

cina fundamental para a saúde
do bebê", ressaltou o técnico.
Além dos motoristas das am

bulâncias e de Silva, a equipe
que realizou atendimento era

formada por uma enfermeira

Guaramirim

Fundo deMelh6rias da PM pode ser reativado
A reativação de repassemunici

pal para o Fundo de Melhorias da
PM (Fumpom) foi uma das primei
ras ações do comandante da Polí
ciaMilitar emGuaramirim, capitão
RicardoRibeiro, emvisitaao prefei
to Lauro Frõhlich na semana pas
sada. Os recursos, num montante

mensal de R$ 10 mil, devem aju-
.dar a corporação a construir uma

garagem para viaturas e adquirir
armamentos. O convênio entre a

Prefeitura e a PolíciaMilitar iniciou
em 2008, e nos dois anos seguintes

a injeção de recursos foi de R$ 8,4
mil.Aparceiranão foi renovadaem
2011, mas a Prefeitura investiu em
melhorias na construção do aces

so ao quartel e a instalação de dez
câmeras de monitoramento na re

gião central deGuaramirim.
.

Além da renovação do convê

nio, Frõhlich teria manifestado in
teresse pela implantação de novas

câmeras nos bairros Guamiranga e

Corticeira, e no trevo de acesso à ci
dade. "Pedimos orçamento às em

presas e depois faremos um novo

mapeamento. Moradores também
encaminharam solicitação, mas

ainda estána fase de projeto", infor
mau o sub-comandante tenente

MárcioAlberto Filippi. _

Para que o convênio seja reno
vado, um projeto de lei deve ser en
caminhado à Câmara de Vereado
res. O prefeito vai estudar o pedido
junto ao setor financeiro e, se for0.
ável, encaminhará o projeto. O ob

jetivo é que a proposta contemple
quatro anos, ao invés de ser anual,
como foi inicialmente projetada.

MÃE viimara com o tUbo Gabriel, que nasceu
ontem, no sofá de casa, com ajuda do Samu

ESPECIALISTA
Silva disse que cada

parto 'realizado por ele
e � equipe é especial

e um médico, que chegaram
logo depois do nascimento.

Este é o segundo menino a

nascer fora do hospital na cida
de só esta semana. No sábado,
houve outro nascimento em

casa. AngelinaRibeiro dos San
tos fez o próprio parto, antes
que a ambulância chegasse.

Confirma as

imagens e a

entrevista com as

mães e o técnico
de enfermagem
no site ocponline.

eom.br&
Viagem Segura

Apenasuma ocorrência
Somente uma ocorrência

foi registrada durante a tem

porada entre as 629 residên
cias monitoradas nas cinco
cidades da região pela Polícia
Militar durante a Operação
Viagem Segura, que terminou
no dia 25 de fevereiro. O nú
mero de cadastros. subiu 14%
em relação à temporada pas
sada, quando 554 casas pas
saram por vistoriás diárias.

O arrombamento de uma

janela e o furto de eletroele-

trônícos foi registrado na Rua
Eurico Duwe, no bairro Rio
da Luz, em Iaraguá do Sul, no
dia 31 de dezembro, Outras

situações relatadas por poli
ciais durante as rondas foram
de desatenção dos morado
res. Em uma delas, em Três
Rios do Norte, o proprietário
foi viajar e deixou a chave de
casa na porta da frente. Os
PM trancaram a porta e joga
ram a chave para dentro da
residência.
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41 3313-1219
www.tecnomaqJnd.br
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CalDpeonato Catarinense

[uve é exemplo de disciplina
Tricolor fecha
o 1º turno sem

atletas expulsos
ou suspensos por
acúmulo de cartões

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Um dos segredos do suces

so do Iuventus no turno do

Campeonato Catarinense foi a
(

regularidade. Nada menos que
seis atletas estiveram em campo
nos oito-primeiros jogos da equi
pe comandada por Pingo. Outros
dois atuaram em sete partidas.

Muito disso se deve ao fato
do clube passar um turno in
teiro sem ter atletas suspensos,
seja por cartões vermelhos ou

acúmulo de cartões amarelos.
"Isso é importante, pois conse

guimos manter a escalação na

maioria das partidas, o que nos

dá um ritmo melhor", confes
sou o treinador.

No total, os atletas foram pe
nalizados apenas 22 vezes pela
arbitragem, numa média de

2,75 cartões amarelos por parti-

RARO Max observa punição a Dema. Juventus levou apenas 22 amarelos

da. "Nossa equipe não comete
muitas faltas e toma cartões

na maioria das vezes por re

clamação ou desnecessários",
acrescentou Pingo.

Porém, logo na abertura
do returno, Peixoto eWilliam
desfalcam a equipe frente o

Metropolitano, em Blume-

mSTÓRIA Felipe chegou ainda garoto na
cidade, em 2010, para defender a equipe Subl5

nau. Eles receberam o tercei
ro cartão amarelo na partida
contra o Figueirense. A prin
cípio, Paganelli e Paulinho
entram na equipe.
- "Vamos entrar fortes no

returno, buscando somente

jogar futebol e os resultados

positivos", finalizou o técnico.

Reforços
o Iuventus deve apresentar

ainda no decorrer da semana

dois reforços. Um é o atacan

te Vitor Hugo, que retoma do
futebol mexicano. Outro é um

zagueiro, que chega para o lu

gar de Léo Bahia, mas não teve
seu nome anunciado.

Futsal

Revelado na base jaraguaense,
Felipe vai jogar naRússia

A Associação Desportiva
Jaraguá teve a confirmação de
um desfalque considerável para
o decorrer da temporada. O ala

pivô Felipe Paradynski dos San
tos acertou com o Tyumen, do
futsal russo. Aos 18 anos, esta

será a primeira passagem da

jovem revelação brasileira pelo
Velho Continente.

Natural de Ijuí, no interior
do Rio Grande do Sul, o jogador
conseguiu o auge da promissora
carreira em solo jaraguaense. O
sucesso conquistado na CSM im

pulsionou Felipe a vestir a camisa
da Seleção Brasileira. De quebra,
se tornou o jogadormais jovem a

atuar pela categoria principal.
"Tive uma passagem ines

quecível aqui, onde estou des
de a base. Sempre fui respeita-

do por todos. Por isso, a cidade,
a equipe e a torcida fazem parte
da minha vida", comentou. In
clusive' o atleta tratou de in
formar que a distância não vai

separá-lo do futsal jaraguaense.
"Mesmo distante, estarei sem
pre acompanhando e torcendo

para a CSM fazer bonito na Liga
Futsal", disse.

Em sua passagem por Santa

Catarina, Felipe conquistou di
versos títulos na -base, Entre os

adultos, foi campeão dos Jogos,
Abertos de Santa Catarina.

Sobre o futuro, o gaúcho
promete se esforçar e buscar
voos altos na carreira. "Essa
vai ser uma oportunidade para
eu evoluir profissionalmente.
Estou muito feliz por ter dado
tudo certo", finalizou.

UFCJaraguá
Card começa a

ganhar corpo
Após a oficialização do Ulti
mate Fighting Championship
(UFC) em Jaraguá do Sul, os
organizadores trabalham para
concluírem o 'card' do evento.
Além do duelo entreVitor Bel
fort e Luke Rockhold, já estão

confirmadas sete lutas. Entre
os brasileiros convocados,
destaque paraRonaldo Jacaré,
CezarMutante, Rafael dos
Anjos e Paulo Thiago.

Seleção
Filipe Luís
convocado

O lateral-esquerdo jaraguaen
se Filipe Luís, do Atlético de

Madri, foi novamente convo
cado para defender a Seleção
Brasileira por Luiz Felipe
Scolari. Ele participará de
amistosos na Europa, contra
Itália e Rússia, em 21 e 25 de

março, respectivamente. A
surpresa na convocação ficou
por conta da exclusão do
meia Ronaldinho Gaúcho.

JASC

Sede segue
indefinida

Na pauta da reunião do Con
selho Estadual de Esporte de
ontem, em Florianópolis, estava
a possível escolha da sede dos
JogosAbertos de Santa Catari
na para 2013. Mas, ao final do
encontro, nada foi definido. Até
o momento, apenas Caçador
enviou documento à Fesporte
oficializando sua candidatura.
O órgão aguarda os ofícios de
Blumenau e Iaraguá do Sul.

Sesi Verão

Três empresas
classificadas

Zanotti (no masculino) e

Malwee (no feminino)re
presentarão a região no Sesi

Verão, namodalidade futebol
de areia. As seletivas regionais
foram realizadas no fim de

semana, em Corupá. A Lunen

der também se garantiu, com
o vice-campeonato no femi
nino. A fase Estadual acontece
nos dias 16 e 17 de março, em
São Francisco do Sul.
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Taça i e a ores

Brasileiros em ação
pelo continente

Timão joga no México; Verdão na Argentina:
Já São Paulo e Galo atuam diante da torcida

mos marcar forte. É um jogo que
envolve a rivalidade dos países e

temos quemanter a tranquilida
de", afirmou o zagueiroVilson.

Amanhã, o São Paulo encara

o Arsenal de Sarandí, às 19h15,
no Pacaembu. Na terceira posi
ção do grupo, o tricolor paulista
precisa vencer para ultrapassar
os bolivianos.

Fechando a participação
brasileira na rodada, oAtlético
MG enfrenta o The Strongest,
às 21h30, no Independência.
Com 100% de aproveitamento,
o Galo apresenta o futebolmais
vistoso entre os clubes brasilei
ros da competição.

JARAGUÁ DO SUL rinthjans não será o adversário,
mas sim, o gramado sintético
do estádio local. "Joguei em

gramado sintético na França.
Faz diferença. O jogo fica mais
dinâmico e a bola corre mais",
analisou o zagueiro Gil.

Na Argentina, o Palmeiras
encara o Tigre, às 19h45, no Mo
numental Victoria. Precisando

vencer, o Verdão promete nova

postura e para trazer os três

pontos na bagagem. "Eles vão

jogar duro, mas nós também va-

Agência Avante!

C(mtando apenas com a fol

ga do Fluminense, todas as

equipes brasileiras entram em

campo na rodada da Libertado
res. No México, o Corinthians
encara o surpreendente Tijuana,
hoje, às 22h, no Caliente. Com

quatro pontos, a vitória pode
colocar o alvinegro na lideran

ça do 'Grupo 5'. Entretanto, um
dos principais desafios do Co-

BRUNO CANTINI/CAM

TERBEmO Em casa, Galo quermostrar sua força contra o The Strongest

Beisebol

Fim da participação
Não foi desta vez. Fechando a participação

no Mundial de Beisebol, a Seleção Brasileira
masculina perdeu para a China, por 5 a 2, em
Fukuoka, no Japão. Os canários chegaram a

abrir 2 a O e esboçar uma possível vitória, mas
foram novamente surpreendidos nos instantes
finais do jogo. Com o resultado, o Brasil encer
rou a competição na lanterna do grupo.

NBA

Partida no Brasil.
Em busca de crescimento no mercado, a

NBA oficializou a realização de um amistoso
entre Chicago Bulls e WashingtonWizards, dia
12 de outubro, no Rio de Janeiro. O duelo servirá
de preparação para a temporada. "Oferecer aos
fãs esta experiência é parte dos nosso projeto
para incrementar o esporte mundialmente", co
mentou David Stern, dirigente da NBA.

Copa do Mundo-14

Atraso daAnateI pode
prejudicar transmissões

Não bastassem os proble
mas com atraso nas obras dos

estádios, mais um fato está pre
ocupando os organizadores da
Copa-14. Segundo o Tribunal
de Contas da União (TCU), a

Anatel está em atraso com as

melhorias nas suas tecnologias
e isso pode colocar em risco o

televisionamento do evento.

.

Do repasse de R$ 45,7 mi

lhões, apenas 11,6% das me

lhorias foram concluídas.
Desta forma, o risco se torna

iminente na visão dos relató
rios apresentados. Apesar das
chances remotas disto ocorrer, .

o maior receio ocorre na quali
dade do trabalho apresentado.

"O risco de interferências

pode gerar distúrbios que de

gradariam a qualidade do si

nal, impedindo a visualização
de imagens e até mesmo a au

dição das transmissões", desta
cou o relatório.

Entretanto, a Anatel mi
nimiza o fato e corifirma que
está agilizando o processo para
tentar evitar os riscos citados.

Segundo a empresa, serão

cumpridos todos os trabalhos

programados e tomadas todas
as providências necessárias.

\

DANlLO BORGES/PORTAL DA COPA

A RÃmQ QUE
BATE A AUDlENCIA.

OBRAS Arená. Pernambuco é uma das novas

estruturas que receberá jogos da Copa do Mundo

Lutas

Calendário
cheio no UFC

Os organizadores do UFC

projetaram uma temporada
audaciosa, repleta de eventos
em diversos locais do Mun
do. Sucesso de audiência,
o Ultimate Fighting Cham

pionship já oficializou sete

eventos até o mês de maio.
No total, serão disputadas 73
lutas e quatro defesas de cin
turão. Destaque para o duelo
entre Jones e Sonnen, dia 27

de abril, nos Estados Unidos.

NFL

JoeFlacco
renova

O quarterback Ioe Flac-
-

co, eleito melhor jogador do
Superbowl, renovóu contrato

com o Baltimore Ravens por
seis temporadas. Também se

tornou o jogador mais bem

pago da história da NFL. No.

total, Flacco embolsará cerca

de R$ 237,8milhões. "Sou par
te deste time e se não tivésse
mos ganho o Superbowl con
tinuaria com o mesmo valor",
declarou o quarterback.
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Bodas de Vinho

Sete décadas de uma feliz união
História de amor que começou na adolescência dura até hoje, com sete filhos, 17 netos e seis bisnetos

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Seis de março. Hoje é um dia
muito especial para a fa

mília de Hercílio Spezia e Ma
ria Madalena. A data marca os

70 anos de união do casal e é a

continuidade de uma história
de amor que começou no mu

nicípio de Luís Alves, Interior de
Santa Catarina, quando eram

dois adolescentes. "Ele morava

na mesma rua que eu. No dia 29
de junho, em uma Domingueira

para comemorar meu aniversá

rio, nos conhecemos e aconte

ceu o namoro, que durou mais
de dois anos, até o casamento,

quando ele estava com 19 e eu

com 18 anos", relembra dona
Maria Madalena, hoje com 90

anos de idade. "Naquela época,
o namoro só acontecia no do

mingo à tarde, era tudo muito

diferente", diz ela, sorrindo,
Mas os olhos de dona Maria

Madalena se enchem de lágri
mas quando recorda que, me-

nos de dois meses após o casa

mento, Hercílio foi convocado

pelo Exército Brasileiro para
ir: à Segunda Guerra Mundial.
Ele esteve em Itajaí e Rio de

Janeiro, até embarcar em uma

viagem de navio que duraria 15

dias até o seu destino: a Itália.
Do lado de cá do Oceano

Atlântico, a jovem Maria Mada
lena chorava de saudade de Her
cílio. Ela conta que os telegramas

. que o marido enviava para casa

eram primeiro lidos pelos su

periores. "Eles não podiam se

queixar de nada, tinham que di
zer que estava tudo bem". A filha
mais velha, Anita Spezia Piccoli,
relata que o pai não chegou a

atuar no front, pois era o respon
sável pela comunicação, trans
mitindo recados que chegavam
via telefone, aos seus superiores.

"
�aquela época,
o namoro só
acontecia no

domingo à tarde,
era tudo muito
diferente.

Maria Madalena

Spezia, 90 anos

que comemoram por ainda ter

o pai e marido por perto, come
morando 70 anos de casamento

(Bodas de Vinho). Merecedor de
homenagens recebidas por ter

integrado a FEB e participado de
uma das etapas mais tristes da
humanidade - a SegundaGuerra

.

Mundial - o valente de coração
doce, Hercílio Spezia, viverá para
sempre na história.

UMAVIDA JUNTOS Maria Madalena e o esposo Hercílio Spezia, ex-integrante da FED, comemoram hoje 70 anos de casamento

o emocionante reencontro de�m casal separado pela guerra
Quando retomou ao Bra

sil' cerca de dois anos após ter
saído de casa, quase não foi
reconhecido por Maria Mada
lena. "Vi ele no portão, estava
diferente, mais gordo, pensei
que era um soldado trazendo
notícias. Quando percebi que
era o Hercílio, a emoção foi

grande, eu quase desmaiei",
relembra a esposa. Dez meses

depois de sua chegada, nasceu
a primogênita Anita. Atualmen
te, a família é composta por sete
filhos, 17 netos e seis bisnetos.

Ao retomar da guerra, o ex-

. Pracinha da Força Expedicioná
ria Brasileira (FEB) não quis dar
continuidade à vida de agricul
torem LuísAlves e o casal semu
dou para Iaraguá do Sul, onde
Hercílio trabalhou em fábricas,

até se aposentar na empresa tau a mão para um filho", conta a

Marisol. De volta ao lar, ele não filha mais velha, Anita, hoje com
gostava de falar sobre a guerra, 66 anos. "Sempre foi um homem

. nem mesmo quando a esposa,
-

sério, trabalhador, ótimo pai, não
filhos ou netos lhe pergunta- tenho queixa nenhuma", comple
vamo "Só contou que passou ta. O ex-Pracinha, que completa,
muito medo, muito frio e que 92 anos no dia II de junho, está
tinha que se jogar em buracos com a saúde bastante debilitada.

(trincheiras) para se defender A esposa e a filha se emocionam
dos tiros", diz donaMariaMada- ao recordar demomentos vividos
lena. "Em todavida, nuncalevan- em família, aomesmo tempo em
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