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Entrevista
"

Avilafaz
balanço
Presidente da Câmara
diz que mudanças no
regimento interno e na

Lei Orgânica dependem
de consenso entre os

vereadores. PÁGINA 5

Suspeita
Morteainda
é investigada
Laudo vai apontar se

. homem encontrado
morto em Guaramirim foi
assassinado. Resultado
deve ser divulgado nos
próximos dias. PÁGINA 12

I

Segurança
Receitapara
poupar vidas
Punição severa faz o
número de acidentes
na 'França diminuir em
50%. Modelo deveria ser
copiado no Brasil. lUIZ
CARLOS PRATES, PÁGINA 2

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexra-feire: 7h30 às 22h30
Sábados e dommgos: 8hOO às 20hOO
------

_ 3270-1400

LÚCIOSASI

BOVESPA: 51.185,74" 0,87 * DOW JONES: 16,221.14 Â (+0.26%) * DÓLAR COM,: V 2,3875 À 1,58% * DÓLAR TUR,: V 2,4500Â 1,24% * URO: V 3,2676 Â 1,5% * POUPANÇA: 0,5596 * SEDC: 10% * CUB DEZ/13: l.309,57
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COMENTÁRIOPONTO DE VISTA

Queda de 50%...

GILMAR DE OLIVEIRA
T eitora, não tente mudar o seu

Luarido, ele é imutável. Sim,
está bem, vou abrir mais o leque,
não tentemudar a suamulher, ela é
imutável, leitor. Humanos nãomu
dam mais depois dos 2 ou 3 anos

de vida, já há psicólogos que dizem
que nascemos como nascemos e

ponto final... Não digo isso, concor
do, sim, que os traços do tempera
mento são imutáveis, vêm do berço
e nada pode ser feito, mas acredito
muito na força da educação. Edu
cação, você sabe, não é instrução,
isso é o que colégio que dá, quem dá

educação, valores morais, é o pai e
a mãe. Bah, pobres crianças, nascer
hoje de pais que prestam é loteria

premiadíssima. Olhe, ando a pro
cura desses ''bilhetes''... Raríssimo

os pais que prestam.

talmente, ninguémescapando.Não
há dúvida, é isso. Ferro nos vaga

bundos, seja quem for, do "doutor
zinho" da judiciário ao Office-boy,
ferro nas bonecas... É isso o que dá

resultado, nadamais.
E esse tipo de conduta, apli

cação de uma lei seja onde for e
diante de quem quer que seja é o

único meio que sobra para man

termos este mundo em loucura
coletiva um pouquinho mais nos

eixos. Ferro nos ordinários, eles
e elas, em sala de aula. Ferro nas

empresas, nas igrejas, nos parti
dos e, mais ainda, é claro, nos go
vernos. Só o bom látego de couro

segura os "intrépidos" dos crimes e
bandalheiras. E quanto aomarido,
leitora, desista, é caso perdido. Se
for o caso, é claro ...

.Psicólogo

Cobre do
seufilho! LUIZ CARLOS PRATES

Estou nesta arenga obscura
até agora porque acabo de ler que
na França os acidentes de trânsi

to, em 10 anos, caíram em 50 por
cento, isso mesmo, caíram pela
metade. Claro, fui ler, queria sa

ber como conseguiram o milagre,
Muito fácil.

Os franceses dotaram suas ruas

e estradas com monitoramento de
televisão apuradíssimo, não passa
nada. Mas até aí, nada. Creio que o
que de fato deu resuitado, e a notí
cia contava isso, foi que os france
ses passarampunir dura e horizon-

Com o surgimento de tantos acessos à informação, a
escola brasileira deveria, como em todo mundo, no

tar um fenômeno mundial: o da aproximação do jovem
com o saber, com o desejo de aprofundamento em seus

conhecimentos. E os conteúdos, ampliando a gama de
saberes e de habilidades, passam a exigir mais leitura e

preparo dos alunos e dos professores.
É pouco provável que um aluno passe de ano sem es..;

tudar em casa, algumas horas na semana, se a escola tiver
qualidade. Se o seu filho (ou filha) não é gênio, (e descul
pe, ele não é!), ELE TEM DE ESTUDAR.

Se você não vê seu filho estudando para provas, se não

o percebe preocupado com a elaboração do trabalho, se
ele não comenta sobre os conteúdos da escola em casa,

tem algo errado em um ou mais destes pontos: na escola,
- no seu filho ou você.

Explico: ou a escola é de muito baixa qualidade e você

se omite em cobrar dela (minando o saber de seu filho)
ou o seu filho não quer nada com a vida e ignora seus

conselhos e se dará mal no futuro. Ou ainda você sim

plesmente esqueceu que, se não cobrar dos filhos, eles se
.

acomodam. Se você passa o ano sem ver seu filho estu

dando, preocupe-se. Emuito!
Se o seu filho está no Ensino Médio, então, a respon

sabilidade tem de ser muito maior. Observe-o, discuta
sobre a escola, a carreira desejada, mostrea ele a gama
de cursos que ele pode escolher. Mesmo que a escola não

demonstre interesse em discutir sobre profissões, merca
do de trabalho e carreiras, os pais precisam orientar e co

brar estudo, leitura e dedicação. Quanto mais avança nos
anos, maior é o tempo de estudo em casa. Note bem, não é

mágica, émérito: filho que não estuda em casa, ou reprova
na escola ou reprova na vida.

• Música?
Amoça entrou num táxi em Florianópolis e o rádio

do Carro estava ligado, o que é uma baita irresponsabi
lidade e falta de respeito com os passageiros... Nisso,
começa a tocar no rádio uma música que era um "estu

pro", uma ordinária cantava dizendo que gosta de ho

mem que faz sexo animal e amaltrata na cama ... Pode

isso? E não há um único imbecil em Brasília para "ou

vir" isso epunir os delinquentes, os da rádio, os compo
sitores e a ordinária cantante?

vela por todos os poros; outro escritor espanhol, Baltazar
Grácian, jáhavia dito - "Fala, se queres que te conheça"...
Quando alguém escreve ficção, por exemplo, pensa que
está inventado histórias vãs e nada a ver consigomesmo...
É impossível escrevermos uma única linha ou dizer uma

única palavra que não seja a nossa própria essência, nós
mesmos. Não é outra a razão do sucesso da psicanálise.
• Falta dizer

Farsantes. Dizer que houve disputa entre 104 candi

datos por vaga na Medicina da UFSC é um irretocável

sinal dos tempos. Desses 104 disputantes de uma vaga,
101 deles - garanto - não têm a mínima vocação para o

"sacerdócio" da cura. O que buscam é falso status emui

ta pose; ciência, dedicação, suor, e vergonha na cara, ah,
isso se dá um jeito depois ... Safados da mentira..

• Verdade
Li uma frase de um escritor espanhol e dei-lhe toda

razão.A frase é esta: -"O escritor quer escrever a sua men

tira e escreve a sua verdade". De fato, o ser humano se re-

LUCIOSASSI

ProgramaHiperdia
Plantão para
atender usuários

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para . redacao@ocon·eiodopovo.com.br OCentrodeAtendimentoEspeciais (CAE) daSecre
taria Municipal da Saúde tem atendimento de plantão
para distribuir fitas e tiras para o controle da glicemia
aos usuários cadastrados no ProgramaHiperdia. Hoje o
atendimento será das 7h30 às 11 horas. Nos dias 26, 27
e 30 o plantão é das 7h30 às 161130, sem fechar para o

almoço. O CAE fica na ruaMaxWIlliam, no bairro Bae

pendi. O telefone é 3371-6583.'

Natal
Sociedade Amizade
realiza baile

.

Amanhã acontece o tradicional Baile de

Natal da Sociedade Amizade, em Jaraguá
do Sul. A festa inicia a partir das 23 horas

e seráanimada pelo Grupo Karisma. Os in
gressos antecipados custam R$15 e podem
ser adquiridos no Posto Mime (Kolbach),
Mercado Destac, Lanchonete Skini Haus,
Posto Mime da Barra e Bar da Sociedade
Amizade. No dia, as entradas vão custar

R$20. Mais informações no 3371-3257.

LOTERIAS LOTOMANIA MEGASENA

SORTEIO N'1411 SORTEIO N'1559

05·06·09 -15 - 23 08·12 - 16 - 29 - 37·58

LOTERIA FEDERAL 25 ·27 - 36·43 - 45

SORTEIO N' 04825 47 - 51 - 55 - 59 - 69 DUPLA SENA

CRISTO ILUMINADO l' 10.352 360.000,00 83 - 89 . 94 . 97 - 00 SORTEIO·N' 1239

Lairto, morador do bairro Ilha da Figueira, tratou de
2' 45.790 51.000,00 Primeiro Sorteio

3' 87.091 36.750,00 QUINA 01 - 07 ·12 ·<!O· 31·40

enfeitar a estátua do Cristo Redentor, em frente à casa, 4' 88.678 17.100,00 SORTEIO N' 3372 Segundo Sorteio

para o Natal.Todo mundo que passa fica encantado. 5' 88.701 15.000,00 19·40-53-74-79
14 ·28·38·40·44·45
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Natais com um pouco mais de dinhei
ro no bolso por conta de renda extra

estabelecida constitucionalmente como

direito legítimo do trabalhador brasilei
ro não poucas vezes nos transformam

em consumidores de bens materiais em

uma escala bem mais acelerada que o

costume. Claro, é bom poder adquirir,
poder pagar e sentar à mesa farta, não
raro até mesmo exagerada. Na prática,

EDITORIAL

Feliz Natal
isso acaba levando quase que ao esque
cimento o verdadeiro sentido do Natal,
o que não envolve apenas motivações
religiosas. De fato, com tantas coisas na

agenda de compras e reuniões em famí

lia, acaba faltando espaço em cada cora

ção para que possamos perceber, cada
um-de nós, o real significado de nossas

próprias vidas. Será que o verdadeiro
sentido do Natal está refletido em nossa

aUEMAMA,
MAO DESISTE.

maneira de viver? O que é realmente ne
cessário para serviver de forma coerente

"

da dos tempos modernos? Então, apro
veitemos este Natal para resgatarmos o
amor incondicional que precisamos ter
por nós mesmos. Ressuscitando em nós
mesmos o verdadeiro sentido do Natal,
que é o de fazer o bem, acima de tudo
ser uma pessoa do bem. Com isso, que
tenhamos, todos nós, o Natal mais feliz
de nossas vidas, com paz, harmonia e,

principalmente, sabedoria.

Será que o verdadeiro sentido do Natal está

refletido em nossa maneira de viver?

em um mundo globalizado? Que metas

de vida temos nesta desenfreada corri-

DESAPARECIDA
MOVIMENTO PELOS
DESAPARECIDOS

DESANTA CATARINA

MINISTÉRIO PÚBLICO
Santa Catarina

A cada dia, oito pessoas desaparecem em Santa

Catarina. Por isso, a Assembleia Legislativa está

lançando o movimento Onde está você? Participe.
Acesse SOS Desaparecidos e saiba como podemos,

juntos, acabar com o sofrimento de milhares de famílias.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
��

DO ESTADO DE SANTA CATAlUNA

��
.

.j� Fale conosco
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t OBITUÁRIO
• JOCELIAPADILHA morreu em 21 de dezembro, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 39 anos e deixou enlutados o esposo Celio Alves,
filho, mãe, sogra, irmãos, sobrinhos, cunhadas, cunhados e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal deCorupá.
o ANNILA LEOCADIAMULLERMOHR morreu em 21 de
dezembro em Jaraguá do'Sul, Ela tinha 85 anos e deixou enlutados

filhos, filha, noras, genro, netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O velório foi realizado na CapelaMortuaria da Vila l.enzi, seguindo
após para o Crematorio Catarinense de Jaragua do Sul.
o DOARDINADASILVA PEREIRAmorreu em 20 de
dezembro em Jaraguá do Sul. Elá tinha 74 anos e deixou enlutados
filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento aconteceu no Cemitério de Nereu Ramos.
o SIBILAKALESKI IANGAmorreu em 20 de dezembro em

Jaraguá do Sul. Ela tinha 56 anos e deixou enlutados o esposo,

filha, neto e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Municipal daVila Lenzi.
o GIOVANIMANFRINI morreu em 20 de dezembro em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 95 anos e deixou enlutados filhos, genros, noras,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Correios
Horário de
atendimento

As agências dos Correios atende- .

rão em horário diferenciado neste

fim de ano. Hoje o atendimento será

até o meio dia. Nos dias 25 e 31 de
dezembro elo de janeiro não haverá
atendimento. As entregas de produ
tos por Sedex e PAC, postadas no dia
24, ocorrem somente a partir do dia
27. Durante os recessos de Natale
Ano Novo, a Central de Atendimento
aos Clientes dos Correios - CAC -

funcionará da seguinte forma: dias'

24 e_ 31/13: atendimento das 8h às

14h; Dias 25/13 e 10/14: não haverá
atendimento. Mais informações no

0800 725 7282.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando osflorestas nomundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Nunca houve um jogo de

handebol como esse, 20

mil pessoas jogando contra, e elas

ignoraram isso. Colocaram um -

compromisso na

cabeça e jogaram
para isso. Meu

Deus, o Brasil, um

país das Américas,
campeão do mundo

de handebol? Isso

é difícil de
acreditar.

Morten Soubak,
técnico da

Seleção Feminina
de Handebol, que
venceu o Mundial
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Que venha uma virada
Qano está chegando ao fim. Prefeitu

ras e Câmaras estão já em recesso. O
calendário vira, mas a velha política pare
ce não mudar. Jaraguá do Sul tem ques
tões urgentes para resolver, algumas tive
ram avanços importantes em 2013, como
o aterro regional, a reciclagem do lixo, a
regulamentação do Plano Diretor, uma
nova gestão na Saúde, a reformulação do

Código de Obras, a elaboração de uma lei
única sobre as calçadas, o controle de fato
do transporte coletivo pelo poder públi
co, o incentivo ao uso de meios alternati
vos para locomoção, enfim, um conjunto
de soluções vitais para o município vão

ganhando forma. Infelizmente alguns
dos representantes eleitos nas urnas para
defender os interesses coletivos passaram
distantes das discussões acima.

E, o pior, demonstraram total falta de
interesse. Só há uma justificativa para este

comportamento. Estão eles ainda envene

nados pela velha política. Só querem saber
de cargos, prestígio, mostrar que têm poder,
se acham 'malandros' a fazer certas jogadas
que ao cidadão ético parecem impensáveis.
Quem perde com tudo isso é o conjunto
da sociedade. Perde porque deixa de ver

as questões públicas sendo tratadas como

prioridade, perde porque vê o debate cen-

tral empobrecido, relegado a um terceiro ou

quarto plano.
E, para quem acompanha a política,

o ano de 2013 deu Um recado claro, sem
pressão, não haverá mudanças. Então, que
em 2014, e corno presente de Natal, os as
suntos que interessam a todos, e que neces
sariamente envolvem a política, seja enca
rados sob uma nova ótica. Da fiscalização
efetiva e rotineira, da cobrança por" uma
postura responsável e não malandra, das
picuinhas sendo tratadas como picuinhas e

não como assunto de Estado. Que venha o

Ano Novo e com ele uma nova forma de
fazer e encarar a política.

Dobradinha
Eduardo Campos espera convencer Mari

na Silva a ser sua vice. Ele quer fechar a chapa
já em janeiro. A Federação das Indústrias de
Brasília tem pesquisa, na qual, diante dessa

informação, Eduardo passa Aécio Neves. Os
tucanos estão apreensivos e os petistas, com
os olhos bem abertos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ranldng
Casildo Maldaner (PMDBjSC) foi consi

derado pela revista Veja o segundo melhor
senador do Brasil. Em primeiro lugar ficou
Armando Monteiro (PTBjPE), o terceiro foi
Ricardo Ferraço (PMDBjES), e em quar-
to aparece outro catarinense, Paulo Bauer
(PSDB). Esta é a terceira vez consecutiva que
a "Veja" realiza o ranking, levando em conta

a atuação de senadores e deputados federais
sobre propostas de ajuste na legislação brasi
leira capazes de contribuir para a consolida

ção de um país mais moderno e competitivo,
segundo os critérios da Editora Abril.

THIEME&
MAIU\lEWICZ

Advocacia e

Con.;;;ultol ia EiIlpre".u·jal
I
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EM FOCO
Pouca gente acreditou_na promessa.
Mas 2013, além de terminar sem

reajuste do transporte coletivo,
também marcou pela primeira Vez na

história a queda no valor.

• • •

o troca-troca de cargos previsto
para acontecer na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul
deve respingar em Guaramirim.

• • •

Aliás, a Câmara de Guaramirim
deu dois passos importantes este

ano. Acabou com recesso de julho
e aprovou a Ficha Limpa.

A inércia do Congresso traz
riscos para a democracia. E

proteger as regras da democracia
é um papel do Supremo.

Luís Roberto Barroso, ministro
do STF, explicando a razão de o

Poder Judiciário ter começado
a Julgar há duas semanas
se doações de empresas em

campanhas eleitorais são
inconstitucionais.
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Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Cataguá Auto Elite
A escolha perfeita
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a todos os clientes e parceiros
·

ç e credibilidade depositada em

so trabalho neste ano e que
2014 seja repleto de

prosperidade e sucesso!

r . Natei[; e; .

prÓ$fJiW'&A·yt{)-N.ov&

·

di
·

3tl Ja�a,guá ,ESflu-erdo • Ja�aguá do Sul- (se)
.

.

':
·

MI 81 Pires, 5809 • Bela Vista • Gaspar (Se) .
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Rua Linda Rux Mathlas. 36 - Baependl • Jaraguã do Sul
CEP: 89258.Q75 • E-mail: mmecanlcaltdahotrnaU.com

Guara Imóveis
(47) 3373 4618

Plantão:
8411 7669/92310759

Ref. 172 Apartamento na ilha
da figueira, 2 dorm, sala, coz,
sacada, bwc, totalmente

I mobiliado, 1 vaga de garagem.
- R$180 mil.

Ref 113 Terreno no amizade,
pronto para construir, 15 x 31,

aceita financiamento,
R$ 75 mil.

Ret. 130 Terreno industrial em
Guaramirim, com 125.000m2,

R$9,60o m2•

Ref 164 Casa semi nova, próxima Ido centro de Guramirim, com 2 '

dorm e demais dependências.
R$ 169 mil aceita financiamento '

está averbada.
'

Ref 155 Apartamento em

Itajuba, com 73 m2, uma

vaga de garagem. R$ 18.9

mil, aceita ftnanciámento.'

Pronto para morar.

Ref 128 Casa na ilha da figueira,
com 3 d,onTI, garagem, varandas e

demais dependências. R$
188.000;00 aceita financiamento.

�5,�psulte nossas demais opções: www.guaralmoveis.lmb.br
, Rua Vereador João Pereira Lima, 54 - Centro - Guaramirim

, • i -

•
_ , ''.. � ,

" -
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Avila deixa a

presidência
B.ALANÇO Iniciar o processo para a construção da nova

sede foi o principal objetivo alcançado, segundo ele

DIVULGAÇÃO

Carolina Veiga e sobre relacionamento com 0$ de
mais parlamentares e o Executivo.
Ele ainda confirmou a construção
da nova sede da Câmara para 2014
e alegou não ter tido conhecimento
sobre a irregularidade no caso de

terceirizaçõo do serviço de repre
sentação jurídica. Acompanhe as

explicações do parlamentar.

Antes de se despedir dapresidên
cia da Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul, José de Ávila
(Solidariedade) concedeu entrevis
ta ao jornal O Correio do Povo para
falar sobre o trabalho realizado em

2013, as dificuldades encontradas

OCP: Como avalia a

eleição de Arlindo Rin
cos (PP) para a presidên
cia da Câmara? Surpre
endeu tanto como a sua?

Ávila: Isso é uma demo
cracia. Todos os anos a eleição
da Mesa Diretora surpreende
todo mundo porque ninguém
sabe quem vai ganhar ou

perder. Para o ,próximo ano,
a Mesa ficou composta por
pessoas coerentes. O Arlindo
se mostrou muito importante
no decorrer deste ano. Eu fi

quei satisfeito por ter sido ele,
sendo do PP e da base do go
verno. Conseguiu uma vitória
e está de parabéns por isso.
Só desejo que ele faça uma

bela administração.

OCP - Como avalia a

sua presidência na Câ
mara?
Ávila - Em primeiro lu

gar, quero destacar a com

preensão que os funcionários
desta Casa tiveram conosco,

sempre ajudando, de uma

forma ou de outra. Fiquei
muito feliz por ouvir quemui
tos gostariam que eu conti
nuasse. É claro que este foi
um ano muito trabalhoso.
Tínhamos direcionamentos
e queríamos mudar algumas
coisas. Nosso principal objeti
vo era fazer a nova sede, tinha
a questão do terreno e isso
foi difícil. Mas, recebemos a

compreensão dos vereadores
desta Casa para devolvermos
dinheiro para a Prefeitura
e recebemos uma área para
nova Câmara em troea. Ago
ra podemos dar encaminha
mento à construção.

OCP - Como estão os

encaminhamentos para
a construção da nova

sede?
Ávila - O terreno está

pronto. Foi negociado com o

prefeito. Ele nos cedeu uma

área no bairro Vila'Nova, na
rua José Marangone, e em

troca nós devolvemos quase
R$ 6 milhões do nosso or

çamento de 2013. Quando
estivermos com a nova sede

pronta, esse prédio (a sede
atual) será automaticamente
devolvido para uso da admi
nistração.

OCP . Quando as

obras iniciam?
- Ávila - Ainda não temos

data para começar a obra

porque existe uma questão
burocrática a ser resolvida.
Parte do terreno precisa ser

passada para o nome da Pre
feitura. Apenas após este trâ
mite é que serão realizadas
as licitações. Mas acredito na
palavra do novo presidente,
que garantiu dar continui
dade ao nosso projeto. Até
porque o Arlindo tem a com

preensão da necessidade que
temos. Ele nunca concordou
com os gabinetes como são.

Desconfortáveis, onde os ve

readores não podem conver

sar ou receber pessoas sem

que o vereador do gabinete
ao lado escute tudo. Teve até
o episódio em que o teto de

gesso do gabinete do Arlindo
caiu, poderia ter ferido seria
mente alguém.

OCP - Quais os pro
jetos votados este ano e

que merecem destaque?
Ávila - Quero destacar a

harmonia que existiu nesta

Casa. Os vereadores tiveram
um entendimento e cada um
fez o seu papel e não houve

oposição ao governo. Traba
lhamos em prol da comuni

dade, do município de Jara

guá do Sul. Todos os projetos
enviados pelo Executivo em

regime de urgência foram
votados. Fizemos uma ótima
parceria.

OCP - Por que a refor
ma no Regimento Inter
no não foi realizada?
Ávila - Essa é uma ques

tão que precisa ser discutida.
A Mesa Diretora propõe uma
renovação, mas não tem o po
der de consolidar isso. Cabe
aos pares dessa Casa, aos ve
readores, se conscientizarem
e aceitarem as mudanças.
Isso precisa ser votado.

OCP - Quanto foi gas
to do orçamento de R$ 11

milhões previstos para
2013?
Ávila - Gastamos R$ 5

milhões. O restante devolve
mos para o prefeito como foi
acordado. Inclusive negocia
mos o orçamento de 2014.
Estipulamos R$ 14 milhões,
mas após percebermos que
isso iria atrapalhar a admi
nistração, as obras, voltamos
atrás em R$ 2 milhões. Do

orçamento de R$ 12 milhões

previsto para 2014, quere
mos investir R$ 2 milhões
na construção da nova sede e

ainda conseguiremos devol
ver dinheiro.

OCP - Quais as princi
pais dificuldades enfren
tadas à 'frente da presi
dência do Legislativo?
Ávila - No início, a maior

dificuldade que eu encontrei
foi a questão política dentro
dessa Casa. Eu fui o presiden
te, mas não foi porque os ve

readores quiseram. Mas sim
porque fui acolhido pelos go
vernistas. Então, a presidên
cia da Câmara não foi o que
a maior parte dos vereadores

queria. O Jair Pedri, o Jeffer
son, o Jocimar. E por isso teve
revolta. Essa mudança que..'

aconteceu na Mesa Diretora
também este ano foi resulta
do da democracia.

OCP - Por que o Portal
de Transparência da Câ
mara não disponibiliza
os arquivos completos,
incluindo os anexos dos
projetos votados em ple
nário?
Ávila - Isso não foi do

meu conhecimento como pre
sidente. Já estava até questio
nando o nosso candidato, que
era o

-

João (Fiamoncini), e

estarei sentado junto ao novo

presidente para pontuar al
gumas coisas que não estão
dentro dos critérios. Se há um
Portal de Transparência, os

projetos têm que ser coloea
dos na íntegra.

OCP - Por que não foi
realizado concurso pú
blico como determina o

Tribunal de Contas? Isso
não evitaria a contrata

ção de serviço terceiri
zado de, advocacia, pela
qual o senhor foi denun-
ciado?

--

1\vila - O concurso não
foi realizado porque o judici
ário não me notificou dizen
do que eu deveria ter feito.
Fui notificado para fazer a

defesa, faremos e aguarda
remos a decisão para saber
se teremos ou não que fazer
o concurso. Aí vamos tomar
os procedimentos cabíveis,
até porque isso passou por
outros presidentes.
M'., li ; ;
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Ele faz a alegria da criançada
PAPAI NOEL

Aposentado
jaraguaense
personifica espírito
de Natal através do

personagem

NatáliaTrentini

A rrancar sorrisos e distri
l"\buir abraços. Essa sim
ples troca motiva o aposen

tado, Ivo Baehr, a continuar
calçando as pesadas botas

pretas, vestir calça verme

lha de cetim, casaco, gorro
e barba, ao alto dos 69 anos

de idade e tudo abaixo de
uma temperatura quente.
Dezembro é o mês em que

praticamente ele deixa de
ser Ivo, e passa, diariamente,
a responderpor Papai Noel.
Umpersonagem levado a sé

rio, não só naaparência,mas
.
também em atitudes que

inspiram bondade.

TRADIÇÃO Há mais de 40 anos, Ivo Baehr troca de identidade em dezembro e passa a se chamar Papai Noel

Ahistória começou como
umabrincadeirahá 44 anos.
Ivo era um jovem quando
vestiu as roupas natalinas

pela primeira vez para ani
mar os colegas de trabalho

em uma festa. "É, o Papai
Noel está ficando velho",

Lojas abertas
Ainda dá tempo para comprar

o comércio em Jaraguá
do Sul mantém as portas
abertas até as 13 horas de

hoje. Desde o fim de sema

na, o movimento nas lojas
e, principalmente, no Cal

çadão da Marechal Deodo
ro da Fonseca, ficou visivel
mente maior. A multidão

passa apressada cheia de
sacolas.

Segundo a gerente de
uma loja de calçados, Na
talina Piotto, é preciso afi-

nar a equipe para atender

nos dias que antecedem

o Natal. "O pessoal entra
em férias e aproveita para

comprar. Desde o dia 20,
o movimento vem aumen

tando e agora todo mundo

precisa se ajudar, ter um
pouco de paciência", diz.

Apesar de ter tentado
adiantar as compras de fim
de ano, a costureira Con

ceição dos Santos, 40 anos,

precisou enfrentar um ro-

brincou com bom humor

ontem ao distribuirbalas no

Calçadão daMarechal.
Para incorporar o perso

nagem, Ivo abusa da calma,
gentileza e devota atenção
especial para as crianças. "É
um dom, não tem como ex-

teiro de lojas, ontem. "Fal
tou o presente do amigo se

creto. Temmuitagente, isso
dificulta na hora de andar

por aqui, mas com a corre

ria do trabalho, não conse

gui vir antes", comentou.
De acordo com a Câma

ra de Dirigentes Lojistas
(CDL), amanhã e quinta
feira todo comércio estará

fechado. Já na sexta-feira,
dia 27, o atendimento acon

tece normalmente.

plicar. Eu tenho oPapaiNoel
dentro demim. Épreciso sa
ber lidar com as pessoas, do

pequeno ao idoso, porque
todo mundo vira criança
nessemomento", diz.

E um dos momentos

mais especiais para ele é a

entrega de presentes, repe
tida toda véspera de Natal
em algumas casas. Famílias

chamam o Papai Noel para
participar. O cronograma

começa no meio da tarde e

segue até a madrugada. Um
trabalho feito com orgulho

por ele. 'Tem famílias que eu

vou todos os anos, é certo. Eu

já peguei no colo criança que
hoje temum neto", conta.

As atuações acontecem

em festa e eventos, mas o

aposentado também procu
ra passar pelas ruas distri

buindo doces, além de par
ticipar de projetos sociais.

Com ajuda de empresários,
Ivo atende aos pedidos re

metidos em cartas por crian

ças carentes. A maioria é

solicitação simples, como

roupas, calçados, uniforme e

atématerial escolar.
Viver como Papai Noel é

praticamente como ter uma
segunda identidade, que ele
mantém por amor. Apesar
de ter retomo

- financeiro,
atender as pessoas é o mais

significativo para o aposen
tado. "Não épelo dinheiro, é
porque gosto mesmo. Estar

no meio das pessoas, faço
elas sorrir, esse é o objeti
vo", garante.
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ENTAO, E NATAL!
MENSAGENS Cada um ao seu modo, cronistas e

colunistas do OCP desejam uma Noite Feliz aos leitores

Durante todo o ano, os cronistas
e colunistas do jornalOCorreio

do Povo contribuíram para gerar
conteúdo aos leitores. Um pouco do
cotidiano da cidade e das situações

vivenciadas, até mesmo em âmbito

pessoal, foi compartilhado por eles
nas páginas do impresso de maior

circulação no Vale do Itapocu. As
sim, o intercâmbio de informações

ganhou corpo e pluralidade. E nes

te Natal, o Mix traz em sua capa
uma mensagem construída a várias

mãos, com desejos de felicidade, es
perança e amor ao próximo.

Carlos Henrique Schroeder
"Para uma criança o dia doNatal é um passapor

te para um mundo encantado: todos estão felizes e

por algumas horas parece que paira uma paz uni
versal. Lembro como eram angustiantes as horas

que antecediam a abertura dos presentes, ou então
o grande brinde... E como era emocionante ver a

família toda reunida ao redor da árvore de Natal,
cantando "Noite feliz". Mas cresci e descobri que o

Papai Noel não existe, e que para algumas pessoas
o Natal significa apenas um armistício da guerra
cotidiana, e que para muitos a verdadeira religião
era o dinheiro. Nos últimos anos, eu cravei no Natal
os meus olhos desconfiados, e passei a achar a data
um tanto triste, já que me lembrava das utopias da
infância e também presenciavaum consumismo fe
bril. Mas então vieram meus sobrinhos, meu filho,
e eles me ensinaram que os verdadeiros presentes
são os sorrisos e os sonhos sem limites, e que o Na
tal existe para selar a esperança".

RicardoDaniel Treis
"Me pediram um texto de Natal. "Reflexivo" diz o

roteiro. "Clichês", pensei, e me desafiei. Assim como

me desafiei no fim do ano passado a fazer um ano novo

sem clichês, defini que assim teria que ser este texto.

Sabem qual é o problema com os clichês? Todo mundo
.
sabe aonde eles vão dar. E assim são os clichês na vida:

faça as coisas do mesmo jeito que o final será sempre
o mesmo. Hum, boa questão essa: e por que não viver
no controle das coisas? Bom, pode-se desperdiçar uma
vida inteira sendo seguro ... No final você vai saber se
valeu a pena. Preciso ir agora, me despeço de vocês com
a ironia: FelizNatal e PrósperoAno-Novo".

Luiz Carlos Prates
"No fundo no fundo, todos cremos

em alguma força Superior, num Deus,
tenha ele o nome que tiver. Nos ajoelha
mos, oramos, pedimos, pedimos, pedi-

.
mos e nada ... Esquecemos que os nossos
pedidos só podem ser realizados se os

regarmos todos os dias com muita água
benta: o suor da testa ... O milagre de um
felizAno Novo de 2014 nos virá da testa,
do suor da fé no trabalho e da decência
do coração. Felicidades".

João Chiodini
"Sim, é mágico! Que data linda, onde nos

reunimos com as pessoas que amamos e, juntos,
celebramos. Essa é a data onde todo mundo con
segue lembrar-se de uma coisa, ou uma coisinha,
boa que exista na sua vida e sente-se grato por
ela. É a data que o paizão tolera que a filhinha
adolescente traga um "amigo" para jantar. É o

.

dia que não ligamos se o cunhado folgado impli
ca com nossa marca de cerveja. É quando a mãe
não reclama do trabalhão que teve na cozinha.
É uma data iluminada para todos. Menos para
o peru ... E para o chester, seja lá o que for um
chester. Ah, e quase esqueci ... Feliz Natal"!

MoaGonçalves
"Um salve especial para todos! Agora

vou calçar a minha sandália, meu ber
mudão e visitar os amigos, curtir os bares
da vida e a melhor coisa: ficar ao lado dos
meus filhos. Confirmo desde já que dia 14
de janeiro estaremos aqui com as baterias
totalmente recarregadas para brilharmos
juntos no ano que vem. Desejo a todos os

leitores e amigos que esse 'Natal seja de
muita alegria, confraternização e paz. E

que em 2014 possamos compartilhar saú
de, felicidade e muitas realizações".

Elyandria Silva
"Um abraço deve durar vinte segundos

para proporcionar sensação de bem estar,
aumentar a confiança entre as pessoas e di
minuir o stress. Hoje, além do FELIZ NA
TAL e de um FELIZ ANO NOVO repleto de

realizações, alegrias, conquistas e sucessos,
também desejo a todos vocês, leitores, abra
ços longos e carinhosos. Abraços brilhantes,
inteiros, verdadeiros, com gosto de paz e

cheiro de ternura e que, um dia, estes mes-·
mos abraços possam contar belas histórias.
E que nesses abraços todos encontrem o ver

dadeiro sentido da vida: O AMOR"!
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica G daniell.cinema@gmail.com

EDIÇÃO CONJUNTA, 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2013

VARIEDADES
Daniel Medeiros

Questão de Tempo
guestão

de Tempo é uma comédia
romântica que mistura ajá

co ecida temática do homem que
conhece a mulher dos seus sonhos com

uma pitada de ficção científica, mas
que, no fundo, é mais focado na relação
familiar do seu protagonista.
Tudo isso regado com uma pitada de
humor inglês. Escrito e dirigido por
Richard Curtis (o mesmo do excelente
Simplesmente Amor), o
filme acompanha Tim (Gleeson), um
rapaz introvertido que, aos 21 anos,

descobre que tem a habilidade de

viajar no tempo. Inicialmente usando
esse dom para corrigir pequenos erros
do passado (como aquele beijo que
deixou escapar), Tim logo resolve
utilizar seu poder para arrumar uma
namorada, e depois que conhece a

bela Mary (McAdams), precisa fazer
de tudo para manter o seu futuro da

maneira que ele deseja.
Eliminando logo de início uma série de
variáveis que uma trama envolvendo

viagens no tempo pode ter, o roteiro
estabelece que o protagonista (assim
como todos os homens da sua família)
só pode viajar para lugares onde ele

já esteve antes, e dos quais se lembra

com clareza. Isso dá ao longa uma,
abordagemmuito mais intimista, o que
combina perfeitamente com a temática

aqui estabelecida. Também ajuda o fato

do texto não se importar em explicar

Clique animal

como o herói consegue viajar no tempo,
pois isso não interessa na sua jornada.
Curtis também acerta ao focar a sua
narrativa na relação de Tim com o pai
(Nighy), equilibrandoperfeitamente
essas duas vertentes (garota e família).
Isso gera um dos momentosmais
emocionantes do filme, que (sem entrar

emmuitos detalhes) envolve uma escolha
- e, principalmente, uma dura renúncia.

Pecando apenas ao subitamente dar uma

importância demasiada a uma subtrama

(e a um personagem secundário) que
até então não tinha sido desenvolvida,
o cineasta compensa esse equívoco
ao apresentaruma concepção visual
bastante apurada, com destaque para
a passagem de tempo na sequência
dometrô. Valemencionar também a

_

economia narrativa no momento em que
o casal Se conhece, que mesmo sem o

recurso da imagem (a cena é toda escura),
ainda assim fica estabelecido a química
entre os dois somente pela maneira

como os diálogos são conduzidos. Repare
também como, em certomomento, o

diretor opta por nãomostrar o rosto da
balconista da lanchonete que atende o

protagonista, somente para depois (numa
abordagemmais intimista) recontar a
mesma cena, mas de ângulos distintos,
o que revela a riqueza de detalhes da sua
concepção estética.
Mais do que uma história de viagem
no tempo, Questão de Tempo é, pura e

simplesmente, uma história amor. Mas
contada por quem entende do assunto.

E isso faz toda a diferença.

Direção:
Richard Curtis
Elenco:
Domhnall

Gleeson, Rachel
McAdams,
Bill Nighy

PROCURA-SE
MAJOR Fugiu
quinta à noite
nas proximidades
do Posto Mime
do Centro, em
schroeder, Boxer

marrom, tem orelhas

cortadase um

problema nos olhos.
Está com a barriga
machucada. É de

porte grande, mas
super mansinho.
Contato com

Rute pelo telefone:
473374-1182

PROCURA-SE
O DONO
Filhote encontrado

nas proximidades
do salão Amizade.
Acredita-se que
tenha fugido de
casa. Contato com

Ana Paula pelo
telefone: (47)-3376-
6132 ou 8413-3464

Envie a foto do seu

animalzinho para
, cpntato@bêatrizsasse.

com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

24/12
Alida Stuber
Amanda da Costa Sanches
Amanda Sanches
Ari Ferreira
Athirson Carlos Müller

Cleusa de Fátima de Oliveira
Cristiana Rux
Dante Minei
Edemar Klabunde
Ederson P. Skalel
Elizabete Kichoesel
Fidelis Hruschka
Franciele Soutes
Francisco de Oliveira Neto
Iracema K. Prachnow
Ivone Oecshler
Jeferson Vieira
Jesus Fortes Câmara
Jonatham R. Piancó

jurandir Michels
Leila E. Hornburg
LeilaPatricia Hornburg
lorene C. Lorch

.

Lourival B. Pacheco
Mareio Engel
Margareth Klein
Natalia MariaRodrigues
NatalinoMenel
Natalio Wille
Nilseia S. Cardoso
Osni M. Junior
Patrícia Klitzke Lopes
Rejane C. Zils
Silvana Gandolfi
Sofia Barstch
Taisa Grechuski
Valdemar Drews
Vanderson Fazan Oliveira
Waltraud Kienthoelf

.

25/12
A�ssandra Glabowsky
Amauri Dunker
Andréa M. do Nascimento

Benjamim G. de Magalhães
Bruna Eduarda Maske
Eduardo Pelens
Everaldo Bueno
Gisele Ap. Quintino
Harry Vorpagel
Jair J. Kunz
Jean S. Lucht
Josiane P. Signorelli
Julia Coral

-

Laércio Natal de Souza
Lones Hornburg
Luiz nicolini
Luzia L. Flohr
Marilda J. Alanço
Moacir Fodi
Natalino de Souza
Nesio Natal Pacheco
Oracio Naiai Ranguethi
Remida Gaspar
Renita R. Meyer
Renita Ruysam
Roide \h. Rehnke
Rudolfo H. Neto
Sandira Volkmann

Sérgio Laskoski
Sônia Margarete Ayroso
Teresinha Maria Peters
Valcir Gerent
Vilma Muller
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e micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br
FOTOS REPRODUCÃO

Oimeninas, tudo preparadinhopara a noitemaismágica e iluminada do ano?Aqui em casa está!!!! Ai ai, amo tanto oNatal que
fico emocionada e eufórica o dia todo. E, como eu sei quemuitas de vocês devem estar assim também, resolvi que a coluna de hoje
iria ajudarnaprodução dessa noite tão especial (às vezes a gente corre tantopra ceia dar certo que esquecemos do que vamos usar
não é?). Então fiquem tranquilas que eu trouxe tudinho, desde dicas de looks até ideias pra cabelo emake up. Vamos lá?
...........................................................................................

Dica de beleza
Sombra Collor
TattooMybeline
Essa dica veio direto da musa de beleza
lá do Monalisa, a Jeniffer Stephani
que sempre arrasa quando o assunto -

é maquiagem. A ideia aqui é fazer um
make não tão básico, mas que não é
nada exagerado. "Hoje tô aqui pra dar
essa super dica pra vocês: Sombra Color
TattooMaybelline!
Quem ama sombras pode apostar sem
medo, ela tem uma seleção de cores
incríveis, uma excelente pigmentação
(muitomelhorque os Paintpots daMac)
e dura horas sem borrar ou craquelar.Pra
passar não tem segredo, é ahistorinha
do pincel e pronto.Arremate com um

delineado lindo, um rímel e pronto. linda
e produzida num piscar de olhos.

Dica depenteado
fofo noNatal
A roupa está pronta, o que falta agora

é o cabelo e omake up, certo girls?
Então, que tal um diy superprático
e rápido de como fazerum cabelo

fofo para combinar com a produção?
Nada corno um coque com trança

pra trazer um charme ao look Então

preste atenção nesse e faça você
mesma!!!

Espero que tenham gostado meninas, e que tenha ajudado a quem ainda não havia pensado em nada para hoje à noite. No .• .

mais, desejo um Natal lindo e iluminadérrimo pra todas (e todos) vocês. Muito, mas muito amor pra todo mundo... Beijinhos, Mi.
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Hilda e Toni chamam Viktor para passar
o Natal com eles, mas o rapaz não aceita. A

pedido de Ernest, Josué leva para Pérola uma

caixinha de música como presente de Natal.
lolanda e Mundo ceiam juntos em um quarto
de hotel. Ernest leva Dália para jantar no clube
e Laura fica incomodada com a presença dele.
Ela pega Tavinho e o leva para passar o Natal

nocortiço. Gaia vê Tavinho e sente uma emoção
inexplicável. Santinha convida o delegado para
a ceia, deixando Arlindo furioso e enciumado.
Manfredbusca Ernest no clube e diz que tem

uma surpresa para ele em casa. Odilon se veste
de Papai Noel para alegrar Pérola e as outras as

crianças do cortiço.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Inês implora para que Thomaz não saia

de casa. Celina agride Kléber. Nilson se explica
para William. Celina chega em casa abalada e é

surpreendida pela simpatia de Lili. Kléber beija
Keila, mas desiste ao pensar em Celina. Inês
afirma que vai se vingar de Heloísa. Thomaz avi
sa a Heloísa que se separou de Inês. Kléberten
ta falar com Celina, mas ela o repreende. Rita
se insinua para Rafa. Paulinha se preocupa com
a amnésia de Joana. Tereza e LC comunicam a

Zélia o seu castigo. Lili consegue falar com Pris
cila. Celina pergunta a Assis sobre a expedição
e pede para se juntar ao grupo de Lili. Nilson tira

satisfações com Rafa sobre Fátima. Keila con

versa com Hermes para provocar- Kléber.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H

Félix fica pasmo ao ver Niko, que pede
para conversar com ele. Paulinha pede para
Pilar deixar que ela e Paloma passem. o Natal
em casa com Bruno. Ciça vê Aline fazer boli
nhos para César. Denizard aceita passar o Na
tal em casa com Gina para conhecer Elias. Edi
th ajuda Herbert a comprar um presente para
Ordália e acaba ganhando uma joia. César ex
pulsa Paloma e Paulinha de sua casa. Luciano

pede para passar o Natal com Joana, mas leva
um fora. Niko leva Félix, Márcia e Rinaldo para
passar o Natal com ele e os filhos. Elias pede
Gina em casamento. Tarnara aconselha Edith
a seduzir Herbert. Rafael dança com Linda.

Rogério e Lídia repreendem Thales por tentar

cortejar Natasha. Carlito e Valdirene passam
o Natal na praia. Paulinha tenta reconciliar
Paloma e Bruno. Pilar ganha um presente de
Maciel. Herbert beijà Edith. Vanderlel e Daniel
dão para Perséfone o mesmo presente. Eron
e Amarilys sofrem na noite de Natal por causa
da ausência de Fabrício. Niko promete ajudar
Félix e decide procurar Pilar,

• CHIQUITITAS - SBT
Marta e Paulo decidem adotar Vivi e Tati. No

hospital, a médica dá a notícia que Letícia mor

reu. Carol,se desespera e pensa na melhor ma
neira de contar para Dani. Dr. Fernando chama
Junior para conversar e confessa ao rapaz que
sua noiva nâo córrespondeu o beijo que ele lhe
deu. O casal se reconcilia.

• PECADO MORTAL - RECORD
Não haverá exibição do capítulo.

* á resumo dos capítuíos é de responsabilidade das emissoras.

Cinema
JARAGUÁ .DO SUL :PARK SHO:PPJNG
ARCOPLEX 1
· o Hobbit: A Desolação de Smoug . DUB . 14:10 17:20 20:30
ARCOPLEX2
• A Vida Secreta de Walter Mitty - Leg - 14:40 16:50 19:00 21:10
ARCOPLEX3
• Questão de Tempo - Leg - 19:00 21 :20
• Última Viagem a Vegas - DUB - 15:00 17:00

,;

� Peixes .

�

l1l:'.I19/2 a 19/3 - Thrrà

O dia será perfeito para ficarjunto das pessoas que
realmente ama. Tudo o que fizerem equipe serámuito
mais gostoso,A dois, vale dar um passo mais sério e

assumir compromisso,Ànoite, um clima demagiaga
rante ótimosmomentos com o par. Cor: branco..

Sudoku

1 49

4

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.

Q
.ns
()II
=
-

Q
cn

�Áries
.. 20/3 a 19/4 - Fogo

.

Seu lado responsável fica mais evidente e não vai

pensar duas vezes para ajudar a família ou os amigos.
Curta a companhia das pessoas queridas à noite, deixe
o egoísmo de lado e faça o que for preciso para ver sua
cara-metade feliz. Cor: amarelo.

"Tauro
,

20/4 a_20/� - Terra. . _ .

! ij Nao VlU faltar disposição e boa vontade para termí-

J>� nar suas tarefas. Tudo o que fizer em equipe vai render
. .

mais. Concentre-se para dar conta de todas as suas res

ponsabilidades. À noite, a diversão está garantida! Pa
quera e romance recebem boas energias. Cor: branco.

".Gêmeos '

"21/5a20/6-Ar
"

, • •• Terá que se esforçarpara se concentrar no trabalho
.

( e esquecer osplanos com a família.Mostre seu lado-rés
ponsável e cumpra suas tarefas.À noite, curtir a família
junto com o seu amor será sua prioridade. Um parente
pode apresentar alguém interessante. Cor: azul.

IJIaCâncer
W 21/6'a 21/7 - Agua

Uma viagem, mesmo quy seja rápida, recebe boas
energias. À tarde, coloque a mão na massa e cuide das
suas tarefas. Conversas vão animar a sua noite, seja com
os parentes mais próximos ou com quem ama. Uma

paixão à primeira vista não está descartada. Cor:preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Vocêvai se sentirmais apegado às pessoas que ama.
Segurança emocional é algo que vai valorizar bastante.

, Mas não vale sufocar o par com tantas exigências. Mos
tre o que sente, mas não faça cobranças ou poderá tu
multuar a relação com seu amor. Cor: verde.

Virgem
23/8 a 22/9 - Thrra

Você estará com disposição para dar conta das

tarefas, além de se divertirmuito ao lado das pessoas
que ama. Prepare tudo pari curtir ótimos momentos

EDIÇÃO CONJUNTA, 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2013

,

'"PREVISAO DO TEMP(f
"

'�� � \ .

'

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chuva isolada
na madrugada
Sol com algumas nuvens emboa

parte de se. No litoral e áreas
próximas persiste a condição de
chuva isolada namadrugada,
inicio damanhã e anoite, devido à

circulaçãomarítima associada a um
sistema de bãixapressão no oceano.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�-
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 21°C

MÁX: 33°C Parcialmente

�
Nublado

,.,_
��� '. li>

-

QUíNTA I.r.tãvel

MíN: 21°C ��J>MÁX: 34°C
Nublado

�, •� Chuvoso
J ./f'"

liSEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 34°C Trovoada

LUAS

• NOVA 2/12

• CRESCENTE 9/12

• CHEIA 17(12

• MINGUANTE 25/12

com a farnilia. Cor.preto,

Libra
23/9 a 22/10--Ar

Vai se sentir à vontade com as pessoas em quem
confia.Mesmo assim, não deixe deouvir sua intuição.
Avalie seus sentimentos, reveja seu comportamento e
mude o que for necessário. Cor: verde.

n Escorpião'
23/lOa21/ll-Água

Bani dia para repensar e organizar seus sonhos,
decidindo o que realmente deseja. Aproveite para co
locar suas tarefas em ordem. À noite, vai ser bom se

reunir com as pessoas quemais ama. Cor:cinza.

.,._ Sagitário
• 22/11 a21/12-Fogo

Hoje seu lado prático estará em alta: aproveite o

astralpara organizar as coisas que precisa e não deixe
nada para depois. Procure cuidarmelhor da sua ima
gem e capriche no visual, assim, vai encantar quem
ama ou chamar a atenção na conquista. Cor: roxo.

Capricórnio
22/12 a20/1- Terra

Hoje, você não terá do que reclamar! Logo cedo,
viagem ou programa animado vai agitar o seu dia.
Um clima de romantismo e magia marca essa noi

te, favorecendo a conquista e o entendimento com

as pessoas queridas. Mostre o seu amor ao seu par e

tudo correrá bem. Cor: bege.

Aquário
21/1 a 18/2,Ar

O dia promete ser animado, mas, talvez nem tudo
saiá de acordo com os seus planos, já que mudanças
não estão descartadas. Seubomhumor e alto-astralvai
'marear a manhã. À noite, abra seu coração e veja que
mudança precisa realizarpara sermais feliz. Cor: bege.
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Power Il1polls
Slumenau • SaL (amboriú • jaraguá do Sul

Joinville • Florianópolis· São José
'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehic!e Owneship Satisfation Study da
J.D.Power. O estudo foi baseado em mais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultadosdo estudo são baseados em experiências e percepções
de dientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Vis�e o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:J.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação Resp..·e.. 1'te OSGeral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

, ites de velocidade.

COMPOSTO ATIVADOR DO BRONZEADO
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Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas - Fitoterãpicos
• ekllibrio.farmacladetnanlpulacao

Informamos que estaremes

de férias culeti\l'as do dia

25/12/20'13'a 05/&1/20,14.
RetOfr:l'a'rn'()S' dia

6}n1/201

DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ NATAL E UM
PRÓSPERO ANO NOVO, REPLETO DE PAZ,

ALEGRIAS E SONHOS REALIZADOS

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
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Causa demorte investigada
INDíCIOS
Resultado do laudo

médico apontando
as causas deve sair

nos próximos dias

Gabriela Bubniak

A Polícia Civil de Gua
firamirim ainda inves

tiga o caso do homem en

contrado morto na manhã
do último sábado (21), no
bairro Corticeira. Por vol
ta das 8h40, o corpo de
José Pereira da Silva, de
56 anos, foi encontrado

pelo proprietário de um

bar, na parte externa do
estabelecimento da Rua

Santina Machado de Bor

ba. Ele morava em uma

casa nos fundos.

Segundo o delegado
Daniel Dias, a polícia sus-

peita de homicídio, mas

aguarda o laudo médico.
"Não podemos afirmar
nada ainda, o laudo deve
sair nesta ou na próxima
semana", diz. "Se os exa

mes apontarem homicídio,
já temos um suspeito",
adianta. No local, foram

apreendidos objetos como

documentos, um martelo
e um tijolo que, segundo o

delegado, estava em uma

das mãos da vítima.
O dono do bar e o fi

lho da vítima não quise
ram falar sobre o caso. De

acordo com os bombei

ros, havia sangramento
na cabeça do homem, e

foi constatado um afun
damento de crânio, mas

sem muitas informações
sobre a gravidade. O Ins

tituto Médico Legal (IM!)
esteve no local para reco

lher o corpo.

• í
--'- --,----_ _- --------- -- --------�---- - -----------

I

�Ç����YuR�
Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

LÚCIOSASSI

-

SOB INVESTIGAÇÃO Primeiros indícios apontam que morte em bar foi homicídio

Não resistiu

Ex-bombeiro morre eletrocutado
Na manhã do último

sábado (21), Jeferson

Steuck, de 22 anos, mor
reu vítima de choque
elétrico, por volta das

uh, em Massaranduba.

Ele chegou a ser socor

rido e encaminhado ao

Pronto Atendimento da

cidade, mas não resistiu
após uma parada car

díaca. A suspeita é que

ele estaria manusean

do um lava jato quando
levou o choque. Jefer
son já havia atuado nos

Bombeiros Voluntários
de Massaranduba, mas

Fiação elétrica
Princípio de fogo
é controlado

Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do
Sul tiveram que atender poucas ocorrências
no fim de semana, mas por volta das 8h30
de ontem, um princípio de incêndio assustou

os moradores de uma casa na Rua Francisco

Winter, bairro Jaraguá Esquerdo. A fiação
do chuveiro da residência acabou entrando

em curto circuito. Os bombeiros chegaram
rápido ao local, tiveram facilidade em con

trolar a situação e não houve feridos.

O-A
•

eerreneias

Perturbação
Duas ocorrências mar-

caram a madrugada de on

tem, na Rua Augusto De

marchi, bairro Três Rios do
Sul, em Jaraguá. Por volta
das zhio, um Voyage, que
estava estacionado no pátio
de .uma residência, pertur
bava os vizinhos com som

alto. O proprietário do veí

culo, de 21 anos, teve o som

automotivo apreendido e

foi preso em flagrante, mas
aceitou o Termo Circuns
tanciado. Ele foi, então, libe
rado com audiência marca

da na qual sé comprometeu
R I a comparecer em juízo.

Já por volta das 3h45,
um homem, 47 anos, que
conduzia um Polo, com pla
cas de Jaraguá do Sul, foi
abordado em visível estado
de embriaguez. Foi realiza
do o teste do bafômetro, que
resultou em 0,38mgjl e ele
foi preso em flagrante, con
duzido à delegacia, além de
ser notificado e ter a carteira

de habilitação apreendida.

trabalhava como repre
sentante comercial, atu
almente. Ele foi velado
e enterrado no domingo
(22), na Igreja Massa

randuba 58.
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Histórias de Natal
Em dezembro de 1932, o compositor

carioca Assis Valente estava sozinho em

um hotel em Icaraí, no Rio de Janeiro. Foi

quando bateu uma tristeza danada ao olhar
um quadro na parede refletindo a imagem
de uma menina com os sapatinhos sobre a
cama, esperando o presente de Natal. lon
ge da família e sem notícias dos seus, ele

pensou na efemeridade da alegria, o que
serviu de tema para a canção natalina mais
famosa do Brasil: Anoiteceu!

Celso Machado

AL

Anoiteceu, o sino gemeu/E aqenieficou/feliz a rezar/PapaiNoel, vê se
você temiAfelicidadepra vocême dar/Eupensei que todomundo/Fosse
filho dePapaiNoel/Bem assimfelicidade, eupensei quefosse uma brinca
deira depapel/Jáfaz tempo que eupedi,mas omeuPapaiNoel não vem/
Com certezajámorreu/ ou entãofelicidade é brinquedo que não tem.

Apesar da amargura da música - curiosamente cantada até hoje
como símbolo dafelicidade natalina -, o sambista comemorou: "Quando
passou a tarde, amúsica estavafeita. PapaiNoel não tinha vindo, mas eu
ganhara umpresente- amelhor deminhas composições': disse Valente.

Nos anos .1930, o ator de cinema e, depois, presidente
dos Estados Unidos, Ronald Reagan, era garoto
propaganda da marca de cigarro Chesterfield como

opção de presente de Natal. Ele morreu em 1994, aos 94 -'��.�"'�'.����;;;;;;;::.IÁanos, vítima do Mal de Alzheimer

Presentes do
, .

presepzo
"Esse negócio de fazer homenagem a Papai Noel,

que dá bicicleta para quem é rico e dá pirulito para

quem é pobre é ruim, ê falta de tradição." Quem disse
isso foi o sociólogo Darcy Ribeiro, que sempre guar
dou a lembrança dos natais de quando era pequeno,
em que a mãe montava um grande presépio com pe
dras envoltas em panos, ocupando metade da sala. Ele
e os irmãos colocavam sapatos embaixo do cenário

para receber os presentes no dia seguinte. "Todomun
do pensava que era um presente do Natal, um presen
te do presépio, não de nenhum personagem."

Durante décadas a Loteria
Federal da Caixa, com
extração única para todo
o país, foi o tipo de loteria
mais vendido no Brasil. Ao .

lado um bilhete da Federal
do Natal de 1958, quer
sorteou R$ 20 milhões de
cruzeiros.

Vovô Índio
Nos anos 1930, em uma festa de Natal da Casa

do Pequeno Jornaleiro (RJ), no estádio do Vasco da
Gama, o velhinho que chegou com uma sacola de

presentes usava cocar, tanga, zarabatana e tacape.
Era esse o figurino do Vovô Índio, personagem tro

pical criado pelo jornalista Cristóvam Camargo,para
substituir o Papaí Noel americanizado. Vovô Indio
fez sucesso entre os políticos integralistas com suas

ideologias urbanas. O presidente Getúlio Vargas,
nacionalista de primeira, fez questão que o Estado
Novo promovesse a figura. O público infantil, no en
tanto, não encampou a ideia. No gramado do São

Januário, a criançada fez uma barulheira danada e,

em coro, pediu a volta do bom e venr<1No�l.
Textos sobre histórias deNatal extraídos do
siie BrasilAlmanaque de Cultura Popular

I'M SI1NDING CHESTERFIROS lo 011 rny bie d&.u.a.'s 'he merriestCIírisI- _L
."

.•-. any ..........ramhoveChesterfreld milc1ness pi.,. no __1..__ _ ..... _

-

- .............1 <meJ"-1asfe

((��
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......
• Dia do Órfão (no Brasil).

• Neste dia, em 1999, morreu de
insuficiência cardíaca e renal o

general João Baptista Figueiredo,
30° presidente do Brasil e o
último do período da ditadura

DE DEZEMBRO militar. É dele a frase "Me

esqueçam", quando indagado
• • • sobre como gostaria de ser

lembrado pelo povo brasileiro.
• Nestamesma data, em 2010 e

vítima de um câncer, morreu
Orestes Quércia, vereador,
prefeito de Campinas, vice
governador de São Paulo e

senador. Empresário, era dono
de jornais e emissoras de rádio
e tevê, de shopping e fazendas,
além de negócios no ramo
imobiliário. Como político
enfrentou vánas denúncias
de corrupção, mas nunca teve
sentença condenatória definitiva
pronunciada contra ele.

O bêbado entra num bare grita:
- FelizNatal! Feliz Natal!

- Você está maluco? , disse o dono do
bar. Nós estamos em fevereiro!

- Meu Deus, é hoje que eu levo um
pau da minha mulher!

•••

o caraencontra opadreepergunta:
- Como vai, padre?

- Tudo 'mal; tudomal Descobri que tuamulher tápondo
chifre em nós dois!

•••

Dois políticos analisam uma proposta de negociata em
Brasília. Sãomuito milhões em jogo. Um deles pergunta:

- Quanto será que nos dariam por isso?

- Num país sério, acho que uns quinzeanos de cadeia.

Versos deNatal
'" ... MANUEL BANDEIRA '" ...

Espelho, amigo verdadeiro,
Tu refletes as minhas rugas,
Os meus cabelos brancos,
Os meus olhos míopes e cansados.

Espelho, amigo verdadeiro,
Mestre do realismo exato e minucioso,
Obrigado, obrigado!
Mas se fossesmágico,
Penetrarias até o fundo desse horriem triste,
Descobririas o menino que sustenta esse homem,
O menino que não quermorrer,
Que nãomorrerá senão comigo,
O menino que todos os anos na véspera do Natal
Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás daporta.
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Leão voltará a focar na sua base
RETROSPECTIVA 2013 Sport Club Jaraguá se espelha no ano de 2012 para retomar
o caminho das conquistas e buscar o acesso à Segunda Divisão do Estadual

lucas Pavin

No futebol profissional, O tão
sonhado acesso não foi con

quistado. Na base, as campanhas
ficaram aquém das temporadas
anteriores. Este foi um retrato do
ano do Sport Club Jaraguá, clube
que disputa o Campeonato Catari
nense da Divisão deAcesso.

Com uma grande reformulação
do elenco em relação ao ano passa
do, quando foi finalista daTerceiro
na, a diretoria resolveu apostar em
contratações que até deixaram o

Leão doVale perto daúnica vaga na
Divisão Especial. Sob o comando
deMozart Batista, a equipe chegou
invicta na final do turno, contra o

Internacional. Venceu a partida de

ida, no João Marcatlo (1 a o). Po-

rém, sucumbiunapartida volta, em
Lages, diante de um estádio lotado
e de uma arbitragem questionável,
acabando superado no tempo nor
mal e na prorrogação. No returno,
o Jaraguá não repetiu a boa cam

panha. Perdeu pontos importantes
jogando em casa e não chegou na

final, adiando em mais um ano ao

sonho do acesso. No total, a equipe
realizou 18 jogos, somando 13 vitó
rias, três empates e duas derrotas,
marcando 46 gols e sofrendo dez.

A fraca campanha na base, tan
to no juvenil como no júnior, fez o
clube repensar sua atuação no pró
ximo ano. ''Nosso principal erro foi
deixar de olhar para a nossa base.
Também erramos ao mandar os

nossos jogos no João Marcatlo e

na mudança de comando técni-

co. Acredito que os acertos foram

poucos, mas conseguimos evoluir

alguns atletas e serviu paramostrar
que estávamos no caminho certo",
analisou o presidente Da Silva.

.Para manter os objetivos de seu
planejamento estratégico no próxi
mo ano, o clube irá abraçar ainda
mais o projeto de apadrinhamento
que vem realizando junto às escoli
nhas de futebol da região, que futu
ramente poderá render atletas para
as categorias de base, além de con

quistar novos torcedores. ''Vamos
trabalhar em três frentes: melhorar
o apoio às escolinhas, investir na
infra-estrutura do Estádio do Bo

tafogo e, num primeiro momento,
montar uma equipe adulta só com
atletas que residam na microrre

gião", :finalizou da Silva.

CHEGANDO Atacante ícaro (de branco) deve se apresentar ao Juventus após o recesso de Natal

Campeonato Catarinense
Juventus agenda o seu primeiro amistoso
o elenco do Juventus foi li

berado na manhã de domingo
(22) para o recesso de Natal. Os
atletas devem se reapresentar no
próximo dia 26, quando será re
tomada a pré-temporada.

E o primeiro compromisso
extra-oficial da equipe coman

dada porMilton do Ó já. tem data
para acontecer. Será no dia 5 de

janeiro, em Ponta Grossa, contra
o Operário. Na ocasião o treina
dor juventino já deverá contar
com os reforços do atacante

Ícaro [Ícaro Passos de Oliveira]
- vindo do próprio Operário - e

do meia-atacante Marcelo Mos
catelli [Marcelo do Nascimento
Moscatelli] - que estava no fute
bol do Líbano.

Aliás, o anúncio das contra

tações expôs as primeiras diver
gências na forma de trabalho da
diretoria e do departamento de
futebol. Enquanto o presidente
interino anuncia nomes em rede
social, o diretor de futebol prefe
re aguardar a assinatura de con-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VOLTANDO ATRÁS Depois de apostar em Mozart Batista (O), sem
sucesso, Da Silva (O) torna a investir no trabalho de Rafael Rocha

FutebolAmericano

Buffalos realizam clínica dia 28
Em fase de reestruturação

tanto dentro, como fora de cam

po, o Corupá Buffalos organiza
um treino especial com o 'quar
terbàck' norte-americano Matt
Bassuener. Ex-atleta da Seleção
Norte-Americana da modalida
de e da Arena Football League
(AFC), Bassuener comandará
uma atividade voltada aos 'quar
terbacks' e atletas que atuam em

'skill position', ou seja, aqueles
que precisam de habilidade para
exercer sua função em campo
(como os 'wide-recievers').

O treinamento - que inclui
um competição de habilidades

- está marcado para o próximo
sábado, dia 28, apartir das 14h,
no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá. O custo

é de R$ 45 por participante e o

evento é aberto a todos os in

teressados, independente da

equipe que defendem.
Será a segunda atividade or

ganizada pela equipe neste senti
do. No fim de novembro, a 'Ma
nada' realizou um treinamento

especial com o técnico norte

americano Clayton Lovett, esta

restrita ao jogadores da equipe,
também executado no Seminá
rio Sagrado Coração de Jesus.

THOMAS HAUMERlAFP/GETfY lMAGES

trato dos mesmos.
Foi assim 'com o volante

Goiano [Cristofer de Souza Bar
ros Lima], que se integrou ao

elenco nesta semana. Com 21

. anos, 1,82 metros e 74 quilos, o
atleta tem passagens pelas cate

gorias de base do Grêmio (RS) e
do Fluminense (RJ). Estava no

São José (RS).
Tanto Goiano, como Ícaro,

trabalharam com o agora prepa
radar físico Carlos Paiva, quan- EXPERIENTE Norte-americano defendeu a seleção de seu país
d(!)a�çPliftcJ>lMI��ftMttflmmll t II li IHtltf ftlilJtmt\-�f\�'IMHljliP,if\l. F atua na Arena Football Leaque (!'fM
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Brasil é campeão do Mundo
HANDEBOL FEMININO Em campanha invicta, Seleção Brasileiralevanta pela
primeira vez o título mundial da modalidade, ao vencer a Sérvia por 22 a 20

Lucas Pavin cida enlouquecia a cada gol da "Estou muito feliz e orgulho-
Sérvia e fazia muita pressão no soo Estou orgulhoso do trabalho

União é a palavra que melhor ataque brasileiro. Nada adian- que foi feito e como foi feito. A
descreve as razões pelas tou, pois era o dia das brasilei- dedicação que as meninas mos

quais o Brasil conquistou sua pri- ras em quadra. Sem demonstrar traram, não tenho palavras para
meira medalha em Mundiais de nervosismo, as atletas foram descrever. Dá para 'escrever um
handebol. O que se viu em Bel- calmas e maduras nos momen- livro. Muito países não acredita
grado, capital da Sérvia, foi uma tos de decisão. vam que podíamos chegar. Mos
equipe concisa e que lutou junta O Brasil fez uma campanha tramos com autoridade a todos
do início ao fim pela conquista de impecável até a conquista do tí- que somos capazes", comentou
um sonho. Com uma histórica vi- tulo, Terminou a primeira fase o técnico Morten Soubak.
tória contra as donas da casa, por invicta, com vitórias sobre Argé- Para a capitã, Fabiana Di-
22 a 20 (13 a 11 no primeiro tem- lia, China, Sérvia, Japão e Dina- niz, a Dara, esse é o início de
po), na tarde de domingo (22), o marca. A chave era considerada um novo tempo para a modali
País escreveu seu nome entre as 'da morte', tanto que três dos dade no país. "Esse título, para
grandes potências da modalida- semifinalistas faziam parte do

-

nós, é o início de uma série de
de e foi o primeiro das Américas Grupo B. Nas oitavas eliminou conquistas. Sabíamos que 'tinha·
a conseguir tal feito. a Holanda, nas quartas derrotou muita gente acreditando em

A Arena Kombank, palco da a Hungria - após duas prorroga- nós.. Nós não duvidamos nunca,
decisão, tinha quase 20 mil pes- - ções - e nas semifinais passou mas sempre estivemos com o pé
soas nas arquibancadas. A tor- novamente pela Dinamarca. no chão", analisou.

ESCREVENDO A HISTÓRIA Garotas do handebol acreditam que
o título é o primeiro, de uma série de conquistas na modalidade

badesc.gov.br
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Grupo Auto Elite 40 anos de aedibilidade. Caraguá Auto Elite.
A escolho perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




