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DIA DO MEIO AMBIENTE Na EscolaTeresa Ramos, de Corupá, a professora Vanessa (blusa listrada), incentiva práticas ambientais aos alunos. PÁGINAS 4 E 5

Política

Fujama vai
fazer plantão
Depois de identificar ações de
danos ambientais nos finais de

semana, órgão pretende ampliar
a fiscalização. PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINA 6

Jaraguá do SUl
NereuRamos

_ com bombeiros
Subsede, que estava desativada
há cinco meses, volta a contar

com equipe em escalas noturnas
durante ii semana. PÁG1HA 17

Literatura

Feira do Livro
ganha forma
Estrutura que vai abrigar o evento
que inicia amanhã e vai até o dia

10, começou a ser organizada
para receber o público. �

Obras do Centro de Cardiologia
serão finalizadas emjulho

INVESTIMENTOS Unidade, localizada junto ao Hospital Jaraguá, recebeu recursos

de R$ 45 milhões e está praticamente pronta. Depois desse processo, estrutura passará
por uma avaliação da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. PÁGINA 16
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Auto-fidelidade
Üque lhe define? Quais teus valores? Há algo para

ser resolvido? Você é um pacote bonito, reluzente
e apresentável cujo interior encontra se vazio? Decep
ção e surpresa do pacote recém-aberto ... Descartado.
Presente na lixeira ... papel inútil, embalagem fútil.

Pessoas entram e saem das nossas vidas. Umas exa
lam veneno pelo ar. Toxicidade corrosiva. Outros amá
veis, quase que celestiais, oscila surreal.

Sim! Seres extintos!
O pacote reluzente aos olhos é duvidoso, atrai para

caminhos insólitos. Por sermais fácil, é menos árduo, po
rém incerto. Perde-se princípios e os verdadeiros valores.

Cativam amizades e conquistas desmerecidas. Hi

pocrisia. Realidade pungente.
Bonito por fora, podre por dentro. Fétido às narinas.

Uma peste cuja a cura é um mergulho intrínseco no eu.

Quem sou eu? Porque reclamo de políticos corrup
tos se não sou fiel a mim mesmo?

Preocupado com o que eu não sou.

Antes de apontar erro dos outros corrija os teus. So
mos do tamanho das atitudes que tomamos. Se não fiel
a si mesmo ... não compadece nada de bom da vida.

Como dizem por aí: O mundo conspira ao seu favor.
"Seria mais fácil fazer como todo mundo faz. O cami
nho mais curto, produto que rende mais. Se fosse fácil
viver no caminho das pedras, tantas pedras no cami
nho não seriam tão ruins".

•Andréia Carla Krueqer, técnica em enfermagem
e bombeira voluntária de Jaraguá do Sul
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www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Contabilidade
ConsuIGria Empresarial
••lIIIlIllllI!1)1J

35,ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@�umz.com.br
Desde 1978
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Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões
para Gredacao@oco7TeiodopiJIJo.com.br

Educaçãô
Colégio São Luís
organiza aOlichamp

Mais de 850 crianças e jovens estarão reunidos, a par
tir de amanhã até o dia 15 de junho, na Olichamp. Há três
décadas esse evento movimenta oColégio Marista São Luís
com atividades esportivas, culturais e sociais. Divididos em

13 equipes, estudantes do Infantil II até o EnsinoMédio par
ticiparão de modalidades esportivas como vôlei, basquete
e handball, além de iniciativas culturais. Os participantes
também estarão envolvidos em uma ação social, com a ar

recadação de cobertores que serão entregues no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), no João Pessoa.

QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2013

Nossas verdades
Por onde anda a nossa verdade,

por onde andará? Estou falan
do das nossas verdades íntimas,
aquelas verdades que são só nos

sas e que só costumam nos man

dar recados quando estamos, ge
ralmente, com a corda no pescoço.
É claro que um sujeito que acabou
de ganhar na loteria não tem, não
terá cabeça para fazer uma frase
de qualidade, filosófica, moral...
As frases que nos desnudam, que
nos desabafam, que nos fazem tér
consciência de que fomos estúpi
dos, ou somos, só nos aparecem
na hora em que nos chamam ao

cadafalso. Na nossa vez...

Digo o que digo olhando para
um pedaço de jornal à minha fren
te. É uma frase doOscar. Claro que

lUIZ CARLOS PRATES

você nãome vai perguntar que Os
car, o Brasil hoje só tem um Oscar,
o Schmidt, o cestobolista, o gran
dalhão que está a passar por maus
momentos em razão de um safado
tumor no cérebro. Esse mesmo.

Oscar é um jovem, se bem me

lembro, ele está com 54 anos, um

guri. Pois é, mas está incomodado
como poucos. Desse Oscar acabei
de ler uma frase, dei-lhe toda ra

zão e, aliás, é o que vivo dizendo
aos pais. O Oscar disse, sem pejos,

que - "Não guardo mais dinheiro,
agora gasto tudo o que eu ga
nho ... " É isso, Oscar, é isso o que
digo a todos os pais: não se pri
vem de nada, gastem o dinheiro

que ganharam na vida, claro, se
deram antes educação aos filhos.

Quem educa os filhos, quem lhes
investe em educação enquanto
crianças, não tem porque deixar

terrenos, um apartamento para
cada um, poupança na Caixa,
nada. Torrem tudo, é o que digo
aos pais. Deixem, isso sim, aquilo
que Lupicínio Rodrigues cantou

como a melhor herança que um

pai pode deixar: vergonha, a he
rança maior. Estás certo, Oscar!
Faz essa cesta e corre para o abra

ço! Gasta tudo. Vive.

r

Brasil mas que ninguém me venha dizer que faltam es-

colas no país. Sobram. O que poucos têm coragem, ou

clareza mental para dizer Ou ver, é que sem "controle da

natalidade", nada feito. Ordinários fazem-filhos atrás de
qualquermoita e somem, ninguém assume os filhos per
didos nas esquinas pedindomoedas aos "tios". Enquanto
não houver paternidade responsável e "controle de na

talidade, como na China, vai tudo continuar como está.

• Ferro
Se a um recém-nascido Freud chamava de "o cruel

impotente", o que não dizer de um pré-adolescente ou

adolescentebandido? Houve uma rebelião desses demô
nios numa casa de detenção no fim de semana em São
Paulo. Eles fizerem reféns, quebram tudo, incendiaram
colchões, tudo. E sabes o que vai acontecer? Gente estú

pida vai mandar reconstruir tudo, comprar novos col
chões para os "demônios". Se neste país houvesse digni
dade de trato com bandidos-demôrtios, eles nunca mais
dormiriam em colchões, nuncamais. E levariamum "fer
ro" altamente corrigível... Educação pura, na hora.

• Falta dizer
O vilão da novela Amor àVida, Felix Khoury, dis

se a repórteres que - "Hoje em dia tem muito homem

que é pior que garota de programa. Não pode ver mu
lher com grana que, oh, dá abate". Ah, e eu não sei,
Khou9'. E sem falar nos mandriões que ficam em casa

fazendo os trabalhos "domésticos" enquanto as trou

xas saem para ralar no trabalho. E essas mulheres se

acham espertas. Merecem.
'

• Idiota
Não, não posso ser educado com gente estúpida. Li

num jornal um sujeito criticando medidas punitivas
contra bandidos. Dizia ele que é preciso investir em edu

cação e blablablá ... Podemos até jogar pedra na cruz do

�.�.\l�� r: 4'r;...:;!. A!l"'i.: .,..-.

I:LA3R,A �O a!\VIÃo
O casal de ambientalistas do Instituto Rã-bugio, Elza e Germano
Woehl Junior, registrou a presença de um gavião-de-penacho na

área preservada da Mata Atlântica, que a entidade jaraguaense
administra no município de Itaiópolis. Essa ave é- considerada
rara e está na lista das espécies ameaçadas de extinção.

:,lorER.u�s
QUINA
SORTEIO NQ 3209
08 - 38 - 52 - 68 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO NQ 913
03 - 04 - 05 - 06 - 10
12-13-15-17-18
19 - 20 - 22 - 24 - 25

Saúde
Vacinação
contra a paralisia

A campanha nacional contra a

paralisia infantil inicia nesse sába
do, dia 8, e segue até o dia 21 de ju
nho. O público alvo são crianças de
seis meses até menos de cinco anos.

Em Jaraguá do Sul, a meta é vaci
nar mais de novemil pessoas. Neste

ano, a etapa é única, não haverá re
forço. Os postos com salas de vaci

nação estarão abertos, a partir das
8 horas, para atendimento.

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE EDITORIAL

MellwOO das calçadas
exige ação de todos

A Prefeitura de Jaraguá do Sul re

.1"\ativou a comissão que vai avaliar
a situação das calçadas da cidade. A
hora é bem oportuna. Quando se fala
em mobilidade urbana, não devemos
nos direcionar apenas aos automóveis.

O pedestre deve ser um dos fo
cos dessas ações. E como o princi
pal espaço de circulação dele é a cal

çada, nada mais importante do que
direcionar a atenção também de como

a cidade trata os passeios públicos.
Ao circular pelo Centro e bairros é fácil

perceber o desleixo que algumas calçadas
são. tratadas pelos donos dos terrenos.

A falta de manutenção e limpeza causa

um mau aspecto para a cidade e repre
senta um desrespeito ao cidadão que ca

minha na área urbana.
Mas para que a comissão tenha um

resultado positivo, tem de desenrolar um

emaranhado de leis direcionadas sobre
como osmoradores devem seportarpara
cuidar dos passeios. A responsabilidade
é do dono do imóvel, mas a falta de fis
cais para fazer cumprir as exigências em
manter a cidade ordenada, impede que

haja uma padronização na construção
desses passeios e a manutenção deles.

"
A Prefeitura deve avaliar as calçadas
das áreas em que é responsável.

Além disso, antes de direcionar a

atenção à comunidade, a Prefeitura
deve avaliar como estão as calçadas das
áreas públicasem que o próprio muni
cípio é responsável direto pela manu

tenção. Exemplos de irregularidades
são facilmente percebidos.

• Horário de atendimento: 8h às 17h30' Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Evento

Políticas sobre drogas
Estão abertas as inscrições para o 2° Encontro Ca

tarinense de Políticas sobre Drogas. O evento será re
alizado em Jaraguá do Sul no dias 25 e 26 de junho, na
Scar. Entre os assuntos debatidos estão as ações sobre
saúde de assistência aos usuários, cidadania e Justiça,
educação e prevenção. As inscrições pelo site http://
drogasvencer.blogspot.com.br/pfblog-page.html.

Dia doMeio Ambiente

Entrega de mudas
NesseDiaMundial doMeioAmbiente, a Uninied,

em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento

Regionale a Fundação Jaraguaense doMeioAmbien
te (Fujama) distribuem mudas de plantas nativas na
Praça Ângelo Piazera, no Calçadão. A ação será reali
zada apartir das 9 horas.

CatólicaSC

Inscrições para professores
. . � .

uníversítáríes
.

As inscrições para o processo seletivo de contratação
de professores para a unidade da Católica de Santa Cata

rina, emJaraguádoSul, vão até odia7dejunho.Alistade
documentos exigidos, a relação das disciplinas e a ficha .

de inscrição estão disponíveis no site http://www.cato
licasc.org.brjrhj. As inscrições para o Processo Seletivo
deverão serencaminhadas, nohorário das 9h às 12h e das
13h às 19h no setor deRecursos Humanos da Instituição,
ou via sedex, com aviso de recebimento, para endereço
do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em

Jaraguá doSul- Ruados Imigrantes, n? 500, BairroRau.
CEP 89254-430. Poderão inscrever-se para este proces
so seletivo de docentes, candidatos que possuem titula

ção mínima exigida para a disciplina ou grupo de disci

plinas. Mais informações pelo telefone (47) 3275-8285
ou pelo e-mail credenciamento@catolicasc.org.br.

Um país em que
ser "oprimido"

é melhor do que
ser "opressor"

está condenado

ao atraso eterno.

Do blogueiro Reinaldo

Azevedo, em crítica
aos grupos que se

intitulam minorias

perseguidas para ganhar
vantagem no Brasil

"

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido a partir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo .

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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CONSCIENTIZAÇAO
EXEMPLOS QUE

A

VEMDASS
DE AU----.....
DIA MUNDIAL.DO MEIO AMBI·ENTE

Estudantes encontram nas escolas o incentivo necessário para cuidar
)

da natureza e se relacionar com práticas mais sustentáveis

Qtema meio ambiente está
cada vez mais inserido no

cotidiano das escolas. A forma

ção das crianças passa por ações
interessantes desenvolvidas em

unidades da região e que desta
ca o respeito à natureza, além
de uma melhor conscientização
do uSQ dos recursos. Nesse Dia
Mundial do Meio Ambiente, ce
lebrado hoje, vale a pena desta
car essas iniciativas.

Um espaço' pouco utilizado,
por vezes, até esquecido, vem
ganhando novo sentido graças

. ao envolvimento de estudan
tes, pais e professores. Juntos,
eles estão mudando o visual e
a rotina da Escola Teresa Ra

mos, em Corupá, por meio de
um projeto que parece sim

ples, mas, na essência, é bas
tante audacioso.

Pensando no bem estar dos

estudantes, no uso sustentável
dos recursos ambientais e. no

embelezamento. da institui

ção, a professora Vanessa Ro
manovicz decidiu colocar em

prática uma ideia inovadora.
Com a colaboração de cerca de

450 jovens matriculados em 14
turmas do Ensino Médio, ela se

propôs transformar a área exis
tente nos fundos do col�gio em

um jardim de leitura. Para isso,
os próprios estudantes estão co
locando, literalmente, a mão na

terra.

os" adolescentes foram in
cumbidos de levar plantas para
o ambiente escolar e, depois,
supervisionados pela docen
te, fazer o plantio das mesmas.

"Todas estão sendo doadas por
pais que possuem floricultura
ou que têm plantas em casa. A

intenção é usar muitas varieda
des", explica a professora.

Ela também enfatiza que o

objetivo é criar um local tran

quilo para os estudos desenvol
vidos fora das quatro paredes
das salas 'de aulas nas mais di
versas disciplinas. Além disso, o
jardim poderá ser aproveitado
por todos, inclusive, no horá
rio destinado à atividade ex

traclasse. Para dar mais con

forto ao lugar, bancos e mesas

foram adquiridos pela escola.
Em contrapartida, os alunos
estão usando garrafas pet para
produzir flores no intuito de en
feitar algumas partes do jardim,
que ainda segue em processo de

construção.
Mesmo antes de ser finali

zado, o ambiente não para de

agradar os estudantes.É o 'c�so

de Rhayssa lzidoro, 14. Ela co

menta que o projeto, quando
pronto, vai auxiliar quem sente

prazer na leitura. "É ruim ler
com barulho por perto, o jar
dim será um lugar excelente,
calmo. Por incrível que pareça,
até o cheiro das flores acaba dei
xando tudo muito mais interes

sante", diz. A jovem Bianca Lo

catelli, 15, concorda. "Foi uma
ótima opção", enfatiza.

Empolgados com a iniciati
va, Eduarda Zemke, 16, e Alan

Kopsch, 17, dizem que, agora,
quando ainda faltam algumas
ações para terminar o projeto,
ele já trouxe novas e importantes
experiências. "Acho uma ideia
bem promissora, pois interfere
no ambiente onde os alunos vi
vem e os conscientiza a plantar
flores e árvores", complementa
Fernando Koch, 15.

Acho uma ideia bem

promissora, pois
interfere no ambiente

onde os alunos

vivem"

'" rir. Koch,
eêtudaMe

teção de Meio Ambiente do

Estado, prestes a ser assinado,
garantirá a instalação de 40 fos
sas sépticas no bairro Itoupava
Açu, em Schroeder, no intuito de
despoluir quatro afluentes que
abastecem o rio ltapocuzinlÍ.o.
No mesmo projeto, a intenção é
mostrar a estudantes da micror

região, pormeio de caminhadas,
a importância da destinação
correta ao esgoto doméstico. "As
crianças precisam aprender a

cuidar", destaca Elza.

Para a fundadora do Insti
tuto Rã-bugio, Elza Nishimura

Woehl, é com educação ambien
tal que se pode conservar a na

tureza e reverter, ou pelomenos,
minimizar a degradação já ins-:
taurada. "Temos que focar nas

crianças e adolescentes, falar a
linguagem deles", enfatiza.

Na opinião da educadora

ambiental, os jovens devem ser

sensibilizados, pois os adultos
são mais difíceis de terem os há
bitos alterados. Para conscien

tizá-los, urna simples caminha
da em meio à mata pode surtir
efeitos sUIJ>reendentes. E é isso
o que tem feito, incansavelmen
te, o Rã-bugio nos últimos anos.
Neste, por exemplo, 1,6mil estu
dantes da rede pública de Jara

guá doSul devem fazer as trilhas

organizadas pelo instituto.
Além disso, urn convênio

com o Fundo Especial de Pro-

"Temos que focar

nas crianças e

adolescentes, falar a

linguagem deles"

.

E.za Nu;ntlnuraWoohl,
d� R�·blJglo
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FOTOS LÚCIO SASSI

Na Escola Tereza Ramos, em Corupá, a professora Vanessa Romanoviez é uma das

_ respons.páveis em mobilizar os alunos a realizarem ações ecológicas educativas

LIXO RECIClADO SE TRANSFORMAEM LIVROS
Assim como na Escola Teresa Ramos,

no colégio Arma Tôwe Nagel, em Jaraguá
do Sul, a conscientização ambiental também
permeia as práticas da instituição de ensino
e gera boas iniciativas. Desde 2007, a unida
de faz a diferença no bairro ÁguaVerde com
um projeto de arrecadação de lixo reciclável.

. De acordo com a diretora, Eliane Maria Avi
da Silva, a ideia surgiu por causa de um prê
mio que acabou levando o nome da entidade
para a capital federal, Brasília, "Na época do
concurso, as crianças foram incentivadas a

trazer os materiais e trocar por brinquedos
ou livros", explica.

Mas, com o andamento da ação, os res
ponsáveis decidiram abolir os brindes e dar
aindamais enfoque nobenefício da reutiliza
ção. "Incutimos nos alunos que quem ganha
é o meio ambiente e, em contrapartida, as
pessoas", comenta. Com isso, a escola arre

cada, em média .. 400 quilos de papel, plásti
co, vidro e lata pormês.

Depois de retirado das lixeiras comuns e

entregue na instituição, omaterial é vendido
a uma empresa especializada. O dinheiro re-

sultante desta negociação vai para a compra
de livros, que abastecem a biblioteca. "A ati-

vidade envolve a comunidade, pais, alunos e
professores e o retorno à escola é grande, dá
satisfação a todos", ressalta a diretora.

A estudante Fernanda Fagundes, 12, tem
participado intensamente do projeto e co

menta que, por causa dele, a preocupação
com a reciclagem cresceu entre a família.
"Já fazíamos a separação antes, mas agora,
com este incentivo, passamos a pensar ain
da mais nisso", diz. Na opinião da garota,
são iniciativas deste tipo as responsáveis por
conscientizar, de pouco em pouco, a popula
ção para diminuir a poluição nomundo e o

desgaste dos recursos naturais.
Paralelamente ao recolhimento do lixo,

a Arma ToweNagel faz ações pontuais pau
tadas na conservação da natureza. Hoje, por
exemplo, no Dia do Meio Ambiente, estão
agendadas palestras e oficinas de sensibi

lização. Segundo a diretora, a intenção foi
chocar as crianças para que elas percebam o

quanto o ser humano perde com a destina-

f Ição incorreta do lixo.

��------'-r----------------------------..,."._......_""__"""",,,,,,,,,,,,,'..J

BORTAPARA APRENDERA CUIDARDAS PLANTAS
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Se existe uma palavra que a profes

sora Cathiussa Furlan não deixa faltar
nos colégios por onde passa é conscien

tização. Por isso, assim como já fez em
outras unidades, neste ano, ela está en
volvendo os alunos da Escola Luiz Delfi
no, de Schroeder, em um projeto focado
no respeito à natureza e também bas
tante saboroso. Com a participação de
todas as turmas do Ensino Fundamen

tal, ou seja, de mais de 500 estudantes,
a instituição vai ganhar uma horta.

Os canteiros ainda estão em fase de

concepção, mas já é certo que cada sala
terá um espaço próprio e, assim'sendo,
deverá cuidar das mudas nele planta
das. E, quando as hortaliças estiverem,
finalmente, crescidas, os estudantes fa
rão a colheita e, claro, o consumo.

No entanto, antes que este dia che
gue, há muito trabalho a ser feito. A

primeira etapa é a preparação da terra,

ação de responsabilidade dos docentes.
"O solo está um pouco castigado, então,
fomos obrigados a esperar a doação de
adubos para começar o plantio", escla
rece Cathiussa. A partir disso, os alunos
passam a se envolver em todas as fases
da horta. Para deixar a iniciativa ain
da mais atrativa, ela tem abrangência
multidisciplinar, ou seja, cada professor
trabalhará o espaço de uma maneira di
ferente. "Em geografia; vamos falar so
bre o solo, em artes, a ideia é decorar o

local, em inglês, os estudantes deverão
traduzir os nomes das plantas para o

idioma", e:x;emplifica.
Deacordo comCathiussa, a horta serve

como um meio de associar o conhecimen
to teórico com a prática. Dessa maneira,
os alunos gravam facilmente os conteúdos
trabalhados em sala de aula e, por outro

lado, os professores contam com mais en
volvimento e interesse porparte deles.

I
UMABOA IDEIA!

" A ideia do jardim foi algo bem interessante, uma motivação aos

alunos para plantar, cuidar e preservar o lugar onde passam

grande parte do dia. Todos estão ajudando. Eu adorei.

Fabiana Mokwa, aluna do 3!! ano - Escola Tereza Ramos

"
o jardim foi uma ótima ideia pelo fato de restaurar uma área

abandonada, dando uma utilidade de grande importância a ela.

Aline Mai, aluna do 12 ano - Escola Tereza Ramos

"
Eu acho uma boa ação cuidarmos do nosso ambiente. Assim,
aprendemos a dar valor para o que temos', deixando o jardim e'
outras coisas bonitas para as futuras gerações de alunos.

Bruna Kuhl, aluna do 12 ano - Escola Tereza Ramos

Além de fazer um trabalho de recolhimento de lixo reciclável, os
alunos da Escola Ana Tõwe Nagel são incentivados a cuidar do jardim

I
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patricia Moraes

OCP6
.

www.ocponline.com.br PLE"i i.' I I :
i I 1 i

. i I

,
,

.
-

�m•••m_I., 472106-1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Fujmna terá plantâonos fins de semana
Como. os últimos acontecimentos não

deixam dúvidas, as pessoas mal inten
cionadas estão se aproveitando da falta de

fiscalização da Fujama nos fins de sema

na para infrigir a lei ambiental. Para coi
bir esse tipo de ação, o órgão se prepara
para ter sempre uma equipe de plantão.
O problema é que hoje a estrutura conta
com apenas urn fiscal, com poder de po
lícia, o que inviabiliza qualquer possibili
dade de estender os trabalhos. Segundo o

presidente da fundação, Leocádio Neves,

quatro novos fiscais devem ser contrata
dos através do concurso público que será
realizado no segundo semestre do ano e

ainda haverá urna parceria com a Defesa
Civil, que já atua em sistema de plantão.

De janeiro até agora, pelo menos 10

casos de contaminação dos rios foram re

gistrados. O mais grave deles aconteceu
no início de maio, quando centenas de
peixes foram mortos no Rio Cerro. Como
o despejo do material aconteceu na noite
de sexta-feira, até hoje a Fujama não sabe

exatamente o que aconteceu, pois não foi
possível identificar o produto antes que
ele se dispersasse nas águas. Como ainda
não consegue ter sempre uma equipe de
sobreaviso, a fundação tem se dedicado
à prevenção, com batidas periódicas nas

empresas. "Quando flagrarmos o primei
ro caso de irregularidade, vai servir de

exemplo para todos", avisa o presidente. O
repovoamento do rio também está sendo
estudado, mas só acontecerá após os resul
tados que apontem o equilíbrio necessário.

Comitiva emHoras
À direita, prefeito Dieter Janssen (PP) e deputado Carlos Chiodini (PMDB), eles acompanham comitiva em viagem pela

Suécia. Nesta semana, o grupo conheceu os projetos desenvolvidos pela Universidade de Boras, frequentada por mais de 12
mil alunos, e que realiza uma série de pesquisas para otimizar a gestão de resíduos. Na cidade já não existe aterro sanitário:
27% do lixo é reciclado; 30% é transformado em biogás ou fertilizante; e 43% é incinerado e recuperado como energia.

Relatório é lido Outras comissões
Informática
básica

O vereadorArlindo Rincos (PP) le
vou uma proposta à Católica de Santa
Catarina, de cooperação entre a enti
dade e ó Legislativo para oferta de urn
curso de informática básica à comuni
dade do Rau. O reitor Robert Burnett
ficou de avaliar a possibilidade.

Relatório daComissão Especial de Inquéri
to (CEI) foi lido ontem em plenário na Câma
ra de Vereadores de Guaramirim. A indicação
do vereador Altair de Aguiar (PPS) é que seja
aberta uma CPI para detalhar mais o assun

to. Segundo as investigações, a Casa investiu
no ano passado R$ 160 mil na contratação de
uma assessoria jurídica e outros R$ 24mil em
contabilidade sem licitação, sendo que o pro
prietário das duas empresas é a mesma pessoa.

Algoz do ex-prefeitoNilson Bylaardt
(PMDB), Evaldo Junckes (PT) diz que,
se os parlamentares decidirem, apoiará
a CPI da contabilidade, mas defende
que a Casa se debruce sobre outros te
mas. "Já temosmaterial suficiente para
entregar ao Tribunal de Contas, deverí
amos é investigar a contratação de 37
mil horas de pedreiro e a compra de 50
mil blocos de concreto", argumenta.

'
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EMF'OCO
Jaime Negherbon não esconde a

disposição, ·admite que se Carlos
Chiodini decidir concorrer a uma

vaga na Câmara Federal pode tentar
preencher o espaço do PMDB na

Assembleia Legislativa.

.. .. ..

Contrato entre a Prefeitura de

Jaraguá do Sul e a agência
Squeeze Comunicação vence ainda

em junho. Por enquanto, não nenhuma
nova concorrência foi aberta.

.. .. ..

Secretário da Casa Civil, Nelson
Serpa, esteve ontem com a base

governista. Foi pedir apoio para
aprovação, urgente, do projeto de lei
que cria o Fundo Estadual de Apoio
aos Municípios, que distribuirá às

Prefeituras do Estado R$ 500 milhões.

.. . ..

Contratação'de projeto executivo para
análise da construção da polêmica
ponte do Rau foi aprovada pela
Câmara. A estrutura idealizada

por Moacir Bertoldi (PR) terá
mesmo que ser modificada.

Sequestro da conta
Procurador da Prefeitura de Coru

pá .... Fernando Lunelli, deve apresentar
defesa nesta semana sobre o pedido de
sequestro da conta corrente do muni

cípio. O caso é referente à ex-servidora
da Câmara, Sonia Bosse, que foi de
mitida durante a gestão 2005/2008 e

ganhou na Justiça o direito de reinte

gração ao cargo e ressarcimento de R$
80 mil. O pagamento de precatórios
judiciais, aliás, tem sido uma preocu-
pação no caixa do município. I
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Oportunidade
Circuito seleciona
contadores de histórias

Contadores de histó
rias têm público garanti
do em Jaraguá do Sul, no
mês de agosto. Na segun
da edição do Circuito de

Contações de Histórias,
serão 17 dias de progra
mação, com espetáculos
inéditos para um público
de mais de duas mil pes
soas. Os artistas ou gru
pos interessados em se

apresentar devem se ins
crever até 1.° de julho. O

regulamento está dispo
nível em goo.glj6wgsN.

O evento acontecerá
entre os dias 15 e 31 de

agosto, em local disponibi
lizado pela Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul.
Podem participar conta

dores profissionais e ama

dores, residentes em Santa
Catarina. Serão oferecidos
cachês de R$ 1,2 mil, ali
mentação e hospedagem.

A curadoria do circuito
selecionará somente cinco

inscrições, sendo que cada
artista ou grupo deverá

apresentar-se quatro ve

zes. A listà de selecionados
será divulgada até o dia 15
de julho, no site da Fun

dação Cultural, no blog e

página do Facebook da Cia
Sandra Baron e encami
nhada por e-mail.

Após a divulgação dos
contadores de histórias es

colhidos, será feito o agen
damento com as escolas
interessadas em formar o

público. Em 2012, o circui
to reuniu um público total
de 2.630 pessoas e trouxe

nomes como Bello (Floria
nópolis) e Josiane Geroldi

(Chapecó). O projeto do 2°
circuito foi aprovado no úl
timo edital do Fundo Mu

nicipal de Cultura, no valor
de R$ 17mil.

DrvuLGAÇÃO/FÁBIO PRATES
r-__

DESPERTAR Crianças são incentivadas

para a leitura através da contação

Educativo

Mostras comemoram
Dia do Meio Ambiente

"

Duas exposições de te

mática ambiental inaugu
ram hoje, em Jaraguá do
Sul. Na Secretaria de Es
tado do Desenvolvimento
Regional (SDR), às çh, será
aberta a mostra fotográfica
"Aves em Jaraguá". No lo
cal também serão distribu
ídas mudas de árvores e fo
lhetos informativos. A SDR
fica na Rua ThufieMahfud,
155, Centro.

Outra exposição é a

"Meio Ambiente", instalada
no Museu Histórico Emílio
da Silva. O museu fica na

Avenida Marechal Deodo
ro da Fonseca, 247, Centro.
Os dois eventos integram a

programação da Fundação
Jaraguaense de Meio Am

biente (Fujama), em home

nagem ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, comemo

rado hoje, 5 de junho.
-

PREPARATIVOS Os
livros começam a tomar
conta do Centro Cultural
à espera dos leitores

Cheiro de livro novo
LEITURA Sétima edição da Feira do Livro de Jaraguá do Sul

começa amanhã, no Centro Cultural da Scar, a partir das 9h -

.Bárbara Elice

Tendas brancas alinhadas, num
espaço de mil metros quadra

dos, chamam a atenção de quem
passa em frente à Sociedade Cul
tura Artística (Scar). Nos últimos
cinco dias, elas foram erguidas e

divididas em estandes para rece

ber 15 livrarias brasileiras. Até as

9h de amanhã, milhares de livros
devem estar expostos em pratelei
ras, na espera dos visitantes para
a abertura da 7a Feira do Livro de

Jaraguá do Sul.
Nos arredores do estacionamen

to da Scar, entram e "saem cami
nhões carregados de livros. Dentro
das tendas, técnicos puxam fios,
parafusam, instalam e garantem a

iluminação do local. Em um dos le�r,

tandes da Top Livros, a primeira em
presa a chegar, Deolindo Alves usa

luvas para organizar 400 títulos em

pequenas pilhas. Poucos metros ao

lado, a proprietária de outra empre
sa veterana na Feira, a Livros e Cia,
aguarda a chegada do estoque. "Vou
trazermais demil [livros] diferentes.
Venho de longe, só para a feira, en
tão pretendo vender bastante", disse
Ana da Cunha Pereira, de São José.

Com a expansão do espaço para
os expositores, houve aumento no

número de estandes e a chegada de
novas empresas - como a Giostri,
Livraria Saber, Panini e Paulinas.

"Significa que a feira de Jaraguá
tem credibilidade para as livrarias
de fora", afirma o responsável pela
comercialização dos estandes do

,!I?ve��o; ,Jq�� �ill(lJ.il1j di'! Silva, A ex-

pectativa é que a área externa esteja
pronta até o fim da tarde de hoje.

No lado de dentro do Centro

Cultural, as salas e teatros serão es:"
paços para as atrações culturais. No
segundo piso do prédio, no Peque
no Teatro, ocorrem shows, bate-pa
pos com convidados e as sessões de
cinema da Mostra Nueva Mirada.

Noquarto piso, serão instaladas as

mostras "Tempo de Almanaque" e

"Dom Quixote". E o Grande Teatro
receberá mais convidados especiais
e espetáculos.

o quê:� Feira do Livro de

, Jaraguá do Sul

Quando: 6 a 16 dejunho
Onde: Centro Cultural da
Sociedade CulturaArtística
Quanto: As atrações são gratuitas

} I

, I
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Quantas calças jeans você tem?
Chegamos nesse mundo nus e sozinhos.

Iremos embora desse mesmo mundo

sozinhos, talvez nus, vai depender das
circunstâncias. Também não levaremos
as tralhas que acumulamos durante uma
vida toda, não levaremos nossas melhores
camisas, bolsas, sapatos, maquiagem,
eletrônicos, coleção disso ou daquilo, vinhos,
casacos de cashmere importada, nada.
Adoraria levarmeu iPad e meu notebook!
Se nada nos será permitido carregar na
derradeira hora da partida porque não
podemos viver aqui, enquanto estivermos,
com o necessário? De vez em quando faço a

pergunta a alguém o que faria se, de repente,
num colapso financeiro, perdesse tudo o que
tem e ficasse sem nada, absolutamente nada,
sem roupas, dinheiro e tudo o mais? Gosto
de questionar isso, sempre faço a mesma

pergunta amim mesma. Ela me arremessa
com força no vale da vulnerabilidade, me
faz lembrar que valho o que sou e não
o que tenho. Ela me dá uma paz, uma

tranquilidade estranha e certeira, mas acima
de tudo me alimenta de uma certeza: se o

mundo acabasse e acordássemos sem nada,
nos escombros, seríamos todos iguais!

.

Cada vez mais grupos de pessoas aderem
a um estilo de vidaMinimalista, isto é,
viver com o essencial. É impossível e, ao
mesmo tempo, insustentável que milhões de
pessoas pelo mundo consumam, acumulem
e carreguem grande quantidade de objetos
vida afora. Um dia o consumismo vai ter

Clique animal

que diminuir ou acabar. Um dia seremos

obrigados a viver com menos pela própria
sobrevivência. Nem todos viverão o

suficiente para assistir a esse dia chegar,
mas vai acontecer, o capitalismo exacerbado
vai ter um fim.

. Tudo de material que hoje precisamos
para viver é importante. O problema
é quando ele se torna um aparador
indispensável para os descontroles
emocionais - compulsão ou impulso de

comprar o que não precisa para compensar
problemas psicológicos - ou quando não
se tem mais tempo para nada porque tem
de administrar ou cuidar de tudo o que
comprou. Estudos de dois pesquisadores
americanos, Tim Kasser e Aaron Ahuvia,
comprovam que pessoas consumistas são
mais ansiosas, infelizes e antissociais.

"
.

Um dia seremos

obrigados a

viver com menos

pela própria
sobrevivência.
Nem todos
viverão o

su·ficiente para
assistir a esse
dia chegar, mas
vai acontecer,
o capitalismo
exacerbado vai
ter um fim.

PÉPE Porte médio, um ano de idade, vacinado e vermifugado.
Está com a pata dianteira com os nervos rompidos.
Provavelmente precisará amputar o membro. É dócil e calmo.
Contato: Clínica Amizáde, 3371-2340 ou 3275-1887

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

O filósofo Diógenes, indignado e contra os

luxos da civilização, foi viver em um barril. A
alemã Heidemarie, chocada com a pobreza
das favelas após visitar o Brasil, decidiu
vender tudo e viver sem dinheiro. Fez isso

por 15 anos e vive até hoje sem dinheiro,
foi descoberta pela BBC, virou tema de

documentário, escreveu livro, ficou famosa e

doa sua aposentadoria para a caridade. Seus

pertences cabem numa pequena mala.
Não precisamos chegar a esses extremos,
mas podemos começar contando quantos
objetos temos, móveis, sapatos, calças jeans,
camisetas, cd's, livros. Usamos tudo? Se
dermos vai fazer falta? Ter pouco e viver
bem e feliz tem como melhor recompensa
a liberdade e tempo para fazer coisas
diferentes, tempo para desempenhar nosso
melhor papel, seja ele qual for.

1

AMARELO Dois anos de idade, vacinado e

vermifugado. Está se recuperando de um problema
de pele, porém não é contagioso. É calmo e dócil.
Contato: Clínica Amizade, 3371-2340 ou 3275-1887

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2013

5/6
Aldine Müller

Alexander Eduardo Zastrow
Alison Mickael Nicolletti
Arlindo Sacani
Bruno F. Pacheco
Cristina L. Schülz
Daniel J. Kath

Danielle Martins
Eduardo Walz
Élder dos Santos dos Anjos
Elis Angela Dalsochio
Eroldo Wudke

Euclides Stuber
Fernando da Costa
Floriano Camargo
Gabriel F. Réus
Ivaldo da Costa

Jeffrey Anthony Grandberg
João D. L. de Amorim
João Miranda
Joares Pires Lopes
Jorge A. Feldmann
José E. Maria

Julia B. Jocatelli
Kerolin F. Gielow
Luana Darem

Luis C. de Souza

Maicon Claudionei Schulz

Margaret Hass
Maria B. Silva

Maria L. Montoski
Miriam Krueger
Rhidy Kanzler
Roselaine Rodrigues
Sean Tierry Alves
Valmor de Souza

Victor H. Vicente
Viviane A. Correa

Erasmo Carlos - Cantor
• SandraAnnenberg - Apresentadora
•Wanderléa - Cantora

Curiosidade
5 de junho ...

... é o 1560 dia do ano
no calendário gregoriano
Faltam 209 para acabar o
ano. Dia de São Bonifácio.
DiaMundial do Meio
Ambiente. Dia da Ecologia,
1919 - Fundação do
Partido dos Trabalhadores
Alemães (DAP), que no
futuro se tornaria o Partido
Nazista. 1983 - Vai ao ar

pela primeira vez a Rede
Manchete de Televisão.

Fonte: Wikipedia

•
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi .

Power Imports
Blumenau • Bal. Camboriú • Jaraguá do-Sul

jôlnville • Florian{lpolis. São José

Quantidade de 5 unidades para cada. modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31/05/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de RS 2.000 para o Ali New Cerato e Kia
Picanto e RS 2.500,00 para o Kia New Sorento, Kia Cadenza e Kia Optima. Fafos ilustrativas. 'Exoneração de responsabili�ade: ó modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entreos modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle 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 resultados do estudo são baseados em experiências e percepções de clientes pesquisados nos meses de
abril a setembro de 2012. Suas experiênCias podem sofrer variações, Visite o site www-ldpowerdobrasil.com. Fante: JD. Power and Associates. Mais Alta Satisfaçãó Geral do Qiente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração

•

de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria 'nmetro n' 010/2012. Cinto de segurança salva vidas.
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663
91 03-7819 �

)

8429-9334J
(47)

(47)

Acesse:

Suíte, 2 dormitórios, sala TV,
sala Jantar, copa, cozinha mobiliada,

área serviço mobiliada,
BWC's mobiliados, garagem para 2 carros.

R$ 350.000,00
Ref: d249

Casa com 60 m2 no
Jaraguá Esquerdo
á 2 km do Centro

Loteamento de Alto Padrão

R$ 129.000,00
Ref: d128

Ref: d254 Ref: d257 Ref: d265

APTO novo c/ suíte, 1 APTO na planta c/ 2 APTO novo c/ 2 dorm, APTO mobiliado, 2 dorm, APTO novo c/ suíte, 2 APTO suíte, 1 dorm, sala,
dorm, cozinha, sala, dorm, sala, cozinha, sala, jantar, cozinha, cozinha e sala mobiliada dorm, sala, cozinha, cozinha, garagem,

sacada c/ churrasqueira, sacada + churrasqueira, sacada c/ churrasqueira e BWC social sacada, 2 vagas de sacada
. 1 vaga de garagem área de festas garagem

-

R$ 159.800,00, R$ 145.000,00 R$ 130.000,00 R$ 115.000,00 R$ 120.000,00 ' R$ 253.000,00

Ref: d236 Ref: d259 Ref: d273 Ref: d276 Ref: d272 Ref: d270

APTO novo cf 64m2, 2
dorm, sala, cozinha, área

serviço, BWC social
R$ 119.000,00

Suíte, 2 dorrn, cozinha
mobiliada, sala, área
serviço, garagem
R$ 198.000,00

Suíte master c/
hidromassagem, 2 dorrn,
cozinha, copa, escritório,
2 BWC's sociais, área de

festas
R$ .360.000,00

01 suíte, 01 dormitório,
bwc, estar/jantar, cozinha,
áre de serviço, 01 vaga

de garagem.
R$ 170.000,00

Ref: d'192 Ref: d256 Ref: d253

3 dorm, sala, cozinha, 2
BWC' s sociais, área de

festas e garagem
R$ 165.000,00

APTO suíte, 2 dorm, sala,
cozinha, BWC social
Próximo Angeloni
R$ 190.000,00

Ref: d267

APTO.suíte + 2 quartos, APTO novo c/ 2 dorm, Terreno pronto para construir, Terreno de esquina com

BWC, Jantar/Estar, cozinha, sala, sacada cf R$ 10.000,00 de entrada Terreno pronto para 700m2 próximo à Terreno de esquina cf
Cozinha, Área de churrasqueira, 1 vaga de e saldo Minha Casa construir cf 338m2 em Karlache Maihas no Jguá 322m2 sem benfeitorias,

Serviço, 2 Sacadas garagem Minha Vida - terreno e ótima localização Esquerdo murado e plano.
R$ 135.000,00 construção R$ 78.800,00 R$ 350.000,00 R$ 150.000,00R$ 208.000,00 R$ 80.000,00

Ref: d246 Ref: d250 Ref: d231 Ref: d206 Ref: d269 Ref: d270

Ótimo acabamento - Com
1 suíte + 2 dorm, sala,

cozinha. Casa com 110m2
R$ 275.000,00

Suíte + 1 dorm, sala.
cozinha, BWC social,

garagem e área de festas
R$ 370.000,00

2 dormitórios, cozinha,
sala. BWC social, área de

serviço
R$190.000,00

Ref: d243 Ref: d261

Casa em ótima

localização. Entrada e

saldo parcelado direto
com o proprietário
R$ 275.000,00

�- ..�

3 dorm, cozinha, sala TV.
BWC, área 'de serviço;

garagem 1 carro
R$ 193.850,00

Terreno com 880m2
Próximo Supermercado
Top Jaraguá Esquerdo

R$ 280.000,00
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Apartamentos 'na
Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados,

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI14482

Contato 47 8499-4778
acassio@Lacasaconstrutora.com.br

En�rada +

parcelamento
direto + fmanciamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)

CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00 '

R$ 70.000,0.0
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 1.80.000,00
R$ 20n.OOO,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

, li
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PARCELAS
R$ 303.,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$ 1.270,00
R$ 1.411,11
R$ 1.838,09 .

R$ 2.246,56
R$2.655,02
R$2.859,29

,GRUPO ESPECIAL COM
OITO CONTEMPLAÇÕES:

ME.NSAIS

PARCÉLAS A �ARTIR DE R$ 213,47

M & J CONSÓRCIOS

:: t:�:ggg:�g
R$ 180.000,00
R,$ 185.000,00
R$195.000,Oo
R$ 205.000,00
R$ 210,0.00,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
.R$ 270.000,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R,$ 1.50-4029
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R,$ 1,713,21
R$ 1.755,00'
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86.
R$ 2.256,43

,

RETROESCAVA9EIRAS,.TRATORES
EMPILHÀDEIRAS, ETC

CRÉ.O'ITO
.

PARC�LAS
R$ 150.QO(),00
'R$ 160.000,00
R$ 180.000,.00
R$185.0.o0,oo
R$. 195.000,.00
R$ 205.000,.00
R$210.000,00.
R$ 230.000,(lO
R$ '245.0.00,00
R$ 260.000;00
R$ 270.Q.oO,00

R$ 1.710,00
, R$ 1;844.00

R$ 2.052,00
R$ .2.109.,00
R,$ 2.223,00
R$' 2.337,00
.R$ 2.394,00
R$, 2.622,00 '

R$ .2.793,0.0
R$ 2.964,QO .

R$ 3.078,0,0
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AgUe LTZ 1.4 201312013. EconoJlex (Contig. R9K), com preço promocional à vista a partirda R$ 39.146,00. ou atravesda ptanodefinanciamento. rem 6ô,53%deeatraôa(R$2J!I9O,OO}. 3Opresfa�ltIeflSaislfeR$5iiQOO,collltma:mromm_CIIT:l;ff�<tllL�àlarrfDtaffinalJ
éiado: R$ 39.1192,59. Cobalt LT 1.4201312013, Econo.1Iex (Config. R7H). com preço promocional à vista a partirde R$ 41.990.00. ou através de plaoo de financiamento, com 60% de enliada �H$ 25.49.0Jj(l),3UprestagIesmensaisdeR$fr75\Qcorrntax8l:ret:elam_ ti:Er: 3\&t%
a.a,Valor total financiado: RS 42.758,64. Condições válidas para veiculos Chevrolet O km disponíveis nos estoques das CIlfl&eSSianárias participantes, não válidas paIlImodaJidadedevendadiretDda��epr.od\Jli:l!"rutalL lfOOi'lsasplaoosrn.eruillJadoseslarão:suleifus
a Pfêvia aprovação de Cfédila. CondiljÕes de preço e promoções válidas apenas no período de 05 a 09106/2013 ou enquanto dUlllrem os estoques no estadO dOParanáede Santa Catarilla. Os veiculasCl:ieIn:ofetesfãaell]oonfurrnfdad'eoomCDt'ROCDN.'ItE-Pl:ogl'llllHllde©ilntrole
da Poluição do Ar pór Vell;ulQS Automotores, Preserve a vida. Use o cinto de segurança. A imagem da veiculo ê ilustrabva; nào wndilente necessariamente com o modelo aIlunciadG. Mais infllrm�es lJIefasile_Jirevroletrom.liur_Cl!Jnsullecrondí�na suaooncessionária
'partiâpante quanto a preço, taxas de juros e condições de financiamento aqui anunciados. SAC: Q800702 4200. Ouvidoria GMAC: 0800 1'12 6022.

p R·

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE ..

o ÃM o ç

TODASASPRONoçqES
JUNTASNUMA SO.

COBALT1.4 LT (R7H) COMPLETO 13/13
TAXAZERO,
30XDER$576 E ENTRADADE
R$·25.490

..

AGILE LTZ (R9�) COMPLETO13/13
TAXA ZERO,
30XDER$530 E
ENTRADADE
R$23.990�

,__ .�.Jf
...,:__t �

�-�""'.
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Há alguns anos, se uma mãe saísse na rua le
vando seu bebê pendurado ao corpo por um

pedaço de pano causaria espanto, mas hoje, com
a popularização dos carregadores de bebê, os

olhares são de admiração. Com benefícios com
provados, como manter o bebê próximo à mãe e

permitir que ele fique na posição vertical após as

mamadas, os carregadores vêm ganhando cada
vez mais adeptos no mundo. Os mais recomen

dados são os ergonômicos, de pano, que permi
tem posturas fisiológicas e mantêm o bebê em

várias posições. Conheça alguns modelos:

Sling de argolas - de pano, com duas ar

golas grandes que ficam na altura dos ombros,
é ajustável, o que permite que seja usado por
bastante tempo. Esteticamente, é mais femi
nino, pois sobra uma espécie de xale na ponta,
que serve para cobrir o bebê ou dar privacidade
na hora da mamada ou da soneca. O bebê pode
ser colocado em diferentes posições, de acordo
com omomento (dormindo, acordado, deitado,
sentado) e seu tamanho.

CÊ) carina@ocorreiodopovo.com.br I!J www.ocponline.com.br/bloglmamys-e-nenes

Bebês a tiracolo
Pouch sling - parecido com o de argolas,

mas sem ajustes, agrada por ser descomplica
do, leve e fácil de usar. O tecido é maleável e
o tamanho deve ser escolhido com atenção.
Usado por homens emulheres, tem Visual con
temporâneo e apoia-se em um ombro só.

Mei Tai - muito usado pelas europeias, o
bebê fica sentado com as pernas abertas. Tem
uma base larga que apoia bem a coluna. A van

tagem é que o peso fica distribuído nos dois
ombros e serve em tamanhos de troncos va

riados, mas exige tempo e certa habilidade no

vestir, regular e amarrar.

Wrap - apoiado nos dois ombros, é um

grande pedaço de pano que se enrola ao corpo
da mulher. Como é mais demorado para ves

tir, quem usa costuma ficar com ele o dia todo,
não convém ficar tirando e colocando.

Dica: A partir do primeiro mês de vida,
o uso dos carregadores já está liberado. Os

slings podem ser utilizados com o bebê dei
tado de barriga para cima (como quando está
dormindo no colo) ou de frente, barriga do
bebê com barriga da mãe (posição altamen
te indicada para quando ele tem cólicas). Por
volta dos quatro meses, quando já estão mais

durinhos, podem ser sentados, com as pernas
dobradas em lótus, olhando para frente ou

para trás. Para os bebês maiores, há a opção
de sentar com as pernas abertas, para fora do

sling. É sempre bom observar que, qualquer
que seja o carregador) o bebê não deve ficar

pendurado pelos quadris, para não forçar
essáarticulação.

Passo a passo do carregador (wrap):
�

---

Quer aprender como
colocar e carregar seu
bebê? Acompanhe a

imagem ou acesse blog
Mamys e Nenês em

oeponline.com.brfblog/
mamys-e-nenes

Anenrla ferropriva
É a deficiência de ferro

que interfere na formação
de hemoglobina, proteína
do sangue responsável
pelo transporte de oxigê
nio para as células. Por

que surge na gravidez?
Dieta inadequada, falta
de reposição de ferro e

diluição natural do sangue na gestação devido o aumento da retenção
de líquido. Os principais sintomas são fraqueza, palidez, falta de fôlego
e sono excessivo. O tratamento é à base de medicamentos via oral ou

injetável à base de ferro.
É possível prevenir com o uso de suplementos de vitaminas e dieta

balanceada, rica em agrião, espinafre, lentilha, feijão branco, frutas se

cas, gema de ovo, fígado, escarola, melão, abacate, entre outras fontes
de ferro. Sempre com recomendação médica.

.. "
.

,

dife ente!"iv o:" eja gen e, que
"Essa vovó pode ser um pouco diferente da maioria, mas ela

é muito divertida. Quem não gostaria de ter uma avó que é uma
bruxa?" Cansada das confusões criadas por sua avó bruxa adora
velmente excêntrica, uma menina toma a decisão de tentar trans
formá-la em alguém mais "normal". Ela descobre rapidamen
te que a versão supostamente melhor de sua avó pode ser uma

decepção ... Uma bela história com , ,� -'

pitadas de humor sobre ser você �. VEJA. GENTE. -

mesmo e amar os outros pela mes- . 'lQVE VOVó. �""" . e-..
'ma razão. Esta divertida história

� DlFERENTEr
L

,.,_,' .

" .."
, TI'-permite explorar temas como amor

incondicional, bruxas, diversidade
de personalidade, relacionamento
avó e neta, aceitação das diferenças.
Valor aproximado R$ 25.

I

I
ISíndrome do bebê sacudido

Um chacoalhão em bebês - por incrível que pareça - é extremamen
te prejudicial para a saúde deles. Esse ato, também conhecido como

a síndrome do bebê sacudido, em geral acontece em casos extremos,
quando a criança sofre agressões num momento de descontrole de
quem está cuidando dela e a balança com força pelos braços, num mo

vimento para frente e para trás sem apoio da cabeça. Ao fazer movi
mentos bruscos, de extrema aceleração e desaceleração, podem ocorrer

lesões cerebrais. As sequelas podem ser transitórias ou definitiv�s.
Muitas crianças podem ter retardo de desenvolvimento, surdez e até

lesões oftalmológicas sem que nunca o diagnóstico seja relacionado às
sacudidas bruscas. Em 30% dos casos, o bebê podemorrer.

Mas fique calma e não confunda! A síndrome do bebê sacudido não
tem nada a ver com as brincadeiras que você faz com o seu filho, o em
balar nos braços, num balancinho ou as chacoalhadas que o carrinho
faz ao caminhar pelas ruas. O que faz mal é o movimento brusco, não o

carinho que você dá para o seu filho. (Revista Crescer)
f

I
I
"

J�-='�-
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Niver do Bini
Hoje meu camarada e grande parceiro, Cé

sar Bini, é o aniversariante destaque da cidade.

Parabéns, brother! O meu desejo é que você e

sua linda família sejam plenamente felizes.

Bom dial

'.

Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é quarta-feira, dia 5 de junho,
Dia Mundial do Meio Ambien
te. Um motivo a mais para a

gente dar continuidade à luta
e promover mais atividades de

_\ -

proteçao e preservaçao ao nosso

planeta Terra. E vamos que va

mos à coluna, que será lida por
mais de 30 mil pessoas, fora os

virtuais. Antes, uma frase bem

legal para você refletir: "cada
dia a natureza produz o sufi
ciente para nossa carência. Se

cada um tomasse o que lhe fosse
necessário, não havia pobreza
no mundo e ninguém morreria
de fome" (Mahatma Gandhi).

, j

Estreia
O que vocês acharam da es

treia do Ronaldo, o Fenômeno,
como comentarista? Segundo
os entendidos no assunto, o

ex-craque foi show de bola no

quesito comentário. Não houve

erros, nem gafes! Muito bom!

Agenda lotada
A linda e bela pomero

dense, Francielle Brito Klos

ter, depois de conquistar, no
último de IOde junho, o miss
Santa Catarina, está cum

prindo agenda em Balneário
Camboriú. Ela poderá ser vis
ta nas melhores festas. Breve
também será clicada pelo
fotógrafo da Revista Nossa,
Mauricio Hermann.

, 1

1 i

CLEITON_METZGER

LOOK Taise Silva, mostra sua tattoo
em recente noite só para elas

.Iackson Just Pensando bem
Não precisa nem consul

tar as cartas. Hoje, o restau

rante Lehmann's vai super
lotar de gente bonita e alto
astral. Pois é lá que ocorre

o show acústico do cantor
Jackson Just, ex-integrante
da banda Jackson Cia. Fica a

dica.

"Acredite, como tudo na

vida acontece por uma ques
tão de hábito, com a tristeza
não é diferente, se insistires
em cultuá-la, estarás escan

carando as portas para ela".

ANossa

Feijoada
Motogiro

Nos dias 6 e 7 de setem

bro, o Parque Municipal de
Eventos de Jaraguá do Sul
será palco do 190 Encontro
de Motociclismo Motogiro. O
evento é considerado um dos
maiores do Brasil, recebendo
amantes da motocicleta de
todos os estados, inclusive de
outros países. Agende!

Zé Delai já está
a mil por hora para
mais uma edição de
sua feijoada. Nomes
catalogados de nossa

- região já estão pron
tos. A festa rola dia 15
de junho, no Divino

Club, de Massarandu
ba.Agende!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o tempo tem sido muito gentil

com a empresária, Neusa Maba.

Igual vinho. Os anos passam e

ela está cada vez melhor e muito
mais bonita.

• + .•

Luciana Lehmert, a mãe do

Natan, bate as taças e faz tim tim
bem nesta quarta-feira. Cheers!

+ + •

Não esqueça de agendar.
Sábado, na Epic, tem a

Festa dos Anos 70 e 80.

Maravilha
As modelos, Samira Leut

precht, Zane Chiodini, Analu.
Calazans, Malu Serafim, Geci
ca Pellense, Jéssica Rodrigues,
Jeniffer Stephani e Giuliana
Santos estão arrasando no en

saio de moda, Estilo Inverno,
produzido pela Revista Nossa

pelas lente do fotógrafo, Mau
ricio Hermann. Você confere na

edição de junho.

3370-3242

ARQUIVO PESSOAL

DOUGLAS CARVALHO/DIVUlGAçAO
.........'""""",�
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TE CONTEI adorar saber que foi
-

lembrada.
• No próximo dia 15 de

junho ocorre, no Beira
Rio Clube de Campo, a
XI Feijobeira. O valor
do ingresso é R$ 15 e

pode ser adquirido na

secretaria do clube.

+ Ontem quem recebeu
o carinhos dos amigos
e familiares pela estreia
de mais um aniversário
foi amigo e competente
profissional do Quick
Dog, João Tadeu
Marcelino. Felicidades.

r
• Anotem aí também:
Dia 17 de agosto rola a

tradicional Feijoada da
Sociedade João Pessoa.

Celinhq Lange já está
tomando conta dos

preparativos.

BALADA Aline Pricila Oechsler e o cap
da Upper Floor, Leandro Lichtenberg,
curtindo juntinh.os a balada

Stammtisch
Os organizadores deram o ponta-pé

inicial para celebrar a 11a Stammtisch, O

maior encontro de amigos do Norte do
Estado de Santa Catarina. O evento será
dia três de agosto, no pátio do Parque
Municipal de Eventos. No ano passado
a festa reuniu aproximadamente 15 mil

pessoas e contemplou com R$ 12 mil a

Apae. Os espaços para a edição deste ano
.

estão todos reservados. Mais informações
podem ser solicitadas por email lioely@
revistanossa.com.br. Volto ao assunto.

LOVE Os jovens Andressa Heller
e Ailton Reiss completam hoje
três anos de muito amor

+ Sábado, dia oito
de junho, a partir das
11 horas, vai rolar a
tradicional feijoada da

Arsepum.lngressos
nasecretaria Sócios

pagam'R$15 e não
sócios R$ 17.

+ Quem esqueceu
ainda esta em tempo de
se desculpar: Andrea
Nicolodi, da Carmela,
foi a aniversariante
mais festejada da
cidade na segunda,
dia 3. Liguem! Ela vai

+ Ajude os hospitais.
Um dia você vai precisar
deles.

+ Com essa, fui!

SEU VEícuLO
USADO VALE
COMO LANCE

-

I
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Tirinhas

Piadas

Escrevendo no escuro

O Joãozinho chega da escola e pergunta pro pai:
- Papai, você sabe escrever no 'escuro?
- Acho que sim, o que você quer que eu escreva?
- O seu nome no meu boletim!

Casamento
O Joãozinho vira-se para o pai e pergunta:
- Papai, é verdade que em algumas partes da África o homem

não conhece sua esposa até se casar com ela?
E o pai:
- É sim, meu filho! E pior que aqui também é assim...

Se Beber,
Não Case!
Parte 3

Desta vez, não
há. casamento.
Nem despedida
de solteiro. Então,
nada poderia dar

errado, certo? Mas,'
quando o Bando
de Lobos cai na

estrada, tudo pode
acontecer.

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.

o
1«1
C>
=,
-

O
cn

Palavras Cruzadas

QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2013

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Velozes e Furiosos 6 - Ação
Legendado - Censura:
14 anos - Diariamente:
14h/16h30/19h/21 h30

ARCOPLEX 2
• Se Beber, Não Case! � Parte
3 - Comédia. - Legendado -

Censura: 14 anos .. Sábado,
domingo e quarta-feiras:
13h30/15h30/17h30/19h30/21 h30.

Sexta, segunda, terça e quinta
feira: 15h/17h/19h/21 h

ARCOPLEX 3
• Reino Escondido - Animação -

Dublado -

Censura: Livre - Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 14h30

• Faroeste Cabloco - Drama 1
Nacional - Censura: 14 anos.

Sexta, segunda, terça e quinta
feira: 14h30/17h/19h 10/21 h20.

Sábado, domingo e quarta-feira:
17h/19h1 0/21 h20

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:30, 15:40, 17:50, 20:00,
22:1 ° - LEG - Comédia

• Faroeste Caboclo - 14:30, 16:45, 19:20, 21 :30 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 -13:20,16:00, 18;40,21 :20 - DUB - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:10,15:20,17:30,19:40

·

21 :50 - DUB - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00 - DUB - Animação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) -19:10, 22:00 - LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Reino Escondido (3D) - 14:00 16:3q - DUB - Animação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:40, 21:1 ° - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00,16:30 - DUB - Fantasia
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:15, 19:00, 21 :40 - LEG - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50,
22:00 - LEG - Comédia

PREVISÃO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana de tempo
mais seco em SC
Quarta e quinta-feira: Nevoeiros
ao amanhecer e tempo seco

com sol no decorrer do dia.

Temperatura mais baixa no
período noturno e agradável
durante o dia.

�
Ensolarado

AMANHÃ
):MíN: 16°C

MÁX: 24°C
Parcialmente
Nublado

� ;f�
'('-

SEXTA
Instável

MíN: 15°C
MÁX:23°C

Nublado

LUAS � �
• NOVA 8/6 Chuvoso

.CRESCENTE 16/6 SÁBADO •IJ CHEIA 23/6 MíN: 17°C

• MINGUANTE 30/6 MÁX: 24°C Trovoada

HORIZONTAIS
,

1. (Fig.) Sofrimento ffsico ou espiritual
2. As iniciais do músico Montenegro / Chapa metá

lica dobrada Que, no encontro de telhados e pare
des, evita a penetração das águas das chuvas nas

construções
3. Pode ser D decote da blusa / (Matem.) Relação en

tre diâmetro e circunferência
4. Prova de habilitação / Uma forma de abreviar o

nome do segundo mês do ano

5. Imposto Sobre Serviços / Juízo natural
6. Atingir o alvo '6 ,

7. O meio do .. : queixo / A cidade paulista famosa por 1----+--1--+.---+--4--;----+--1----1 i
sua megalomania / As iniciais do economista e jor- 7 �
nalista Nassif 1----+--1--01----+--1--;----+--1----1 �

8. As consoantes entre o l e o Q / Um voto contrário e �
9. Destituído de interesses ou lucros t10. Madeira para queimar / Clube Atlético Mineiro 9

_

11. Terra de um arquipélago I Uma famosa operadora.
10

�--1---l--l----1---+--t___+--+---I
ide cartão de crédito �

12. Um detalhe da data / Tremer de frio ou de medo
11 t13. A primeira e a última letra do alfabeto / O primeiro �

livro da Bíblia, atribuído a Moisés, 12 �
1----+--I--+.----+--4--;----+--t----1�

!VERTICAIS 13
, _.....L.._-'----i._-I-_'----'-_"'___"___' �1. Tratamento entre pessoas de igual condição / A -

casa que veio abaixo
2. Prefixo: grande / Aquele que teve mau êxito
3. O fundo lodoso do rio ou do mar / Outro nome da

fruta-do-conde
4. O filósofo e politico italiano Antonio (1891-1937),

um dos fundadores do Partido Comunista Italiano I
'

Infusão aromática
5. falto de inteligência, de delicadeza / Raça / Régua

para traçar perpendiculares
6. A sigla inglesa dos Objetos Voadores Não Iden

tificados / Indivíduo vagabundo, desavergonhado,
que vive de expedientes I Vinho, emfrancês

7. Sigla de Rondônia / Automóvel fabricado pela Hon
da / Indivíduo da subordem das aves vulgarmente
conhecida como a das aves canoras

8. Relativo ao código que define crimes e delitos I Um
refúgio providencial 'no deserto

9. Cidade italiana, berço de Modigliani e Mascagni I O
movimento diário das águas do oceano.

'�J·W
'owo'n 'S 'slsyO 'I.uad 'S 'aU!3S0 '18 'OY 'L 'UI/\ '0�ru1 'ojO '9 ',1 'B!UJ3 'apn�
S '?46 'IOSW"J!')'v 'B4Uld 'es"/\ '€ 'z!laIUI 'Il,"W 'o ilP!loWao '�OOA' � :SI�OI1Y3/1.

'asaui'9 'l'rf '€' ]!UI1 "!o 'U
·.s!ll '.411 '" 'weo 'equal 'O. 'OSOIOYO '6 'O?N dNW 'S 'Nl '11JI '13 'L '''IJào1f '9
'OU!1 'SSI 's ',aj 'alUlllg "

'Id 'OPRA"O T 'oln� '1'10 'o '.JnJB\f "
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..

RESPOSTAS NA MESMA EDIÇÃQ
36 PÁGINAS· APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Cassiano e os tenentes observam Alberto, enquanto
ele coloca algumas caixas em seu carro, com a ajuda de ca

pangas. Guiomar passa a casa que ganhou de Alberto para
usufruto da ONG. Duque compra a mina e coloca no nome de

Amaralina. Ester e Taís conseguem o empréstimo para abrir a
empresa de turismo. Cassiano revela a Duque que sabe que
ele é avô de Amaralina. Ester convida Lindaura para trabalhar

com ela e Taís na loja de turismo. Alberto procura o comandan

te para fazer uma denúncia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora desmente a notícia de Sueli Pedrosa, mas Maurí

cio fica intrigado. Irene sai do quarto antes de Fabinho acordar.
Fabinho acorda e pede para falafcorn Rita (nome que Irene se

apresentou). Xande e Filipinho fazem as pazes. Madá leva Da

máris para falar com Áurea. Perácio vende a cópia do quadro
que pintou para Wilson e revela que não é o original. Tábata vê
vários jovens ovacionando Filipinho. Tina finge salvar a família
de Amora e todos ficam perplexos. Pedrinho se agarra à mão
de Charlene, que se comove. Tina se apresenta a Bárbara e

se dispõe a trabalhar para ela. Santa alerta Maurício para a

entrevista de Amora sobre Bento. Bárbara coloca sonífero na

bebida de Madá. Maurício procura Bento.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma pede para Bruno ficar com ela. Pilar se recusa a

contar para Félix por que Bernarda não gosta de César. Aline

aparece na mansão e leva flores para a sogra de seu patrão.
Valdirene se irrita com o tratamento que Márcia dá para Atí
lio. Carlito convida Valdirene para ir a uma festa. Paloma pega
as chaves de seu apartamento. Márcia compra roupas para

Atnio, e ele a ajuda com a contabilidade da venda de cachorro

quente. Félix exige que Aline se mantenha longe de sua famí

lia. Thales conhece Vega em uma livraria. Perséfone tenta se

aproximar de Daniel. Michel mente para deixar Patrícia com

Sangue Bom

Sueli Pedrosa pergunta para Amora sobre beijo em Bento
Toda trabalhada no veneno, Sueli Pedrosa (Tuna Duek)

recebe a informação de que Amora (Sophie Charlotte) deu
uns beijos em Bento (Marco Pigossi), e quer que a it-girl fale
sobre o assunto em rede nacional. Espertinha, Sueli flagra
Amora ao lado de Maurício (Jayme Matarazzo) e manda na

ciúmes. Pilar implora para que Bernarda não revele o segredo
de família que esconde. Amarilys sugere que Paloma se case

com Bruno. Félix incentiva Ninho a lutar por Paloma.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Cirilo pergunta ao pai se ele é bobo por querer um carro. O

garoto conta que Jorge riu dele. Cirilo conta que o carro custa

R$12 mil e pergunta se José tem a quantia. Paulo leva uma

barra de sabão à escola para tirar molde da chave da sala da

diretora Olívia. Os garotos bolam um plano para distrair Firmi

no e pegar o molho de chaves. Jaime estranha a forma como

Mário trata Marcelina. Olívia acusa Firmino de ter mentido ao

falar que não conseguiria fazer a limpeza na escola, ela o cha

ma de preguiçoso. Para distrair Firmino, Jaime e Mário pedem
a ajuda do zelador para mudar o piano de lugar a pedido de

professor Renê. Paulo vai ao quarto de Firmino e faz o molde

da chave da sala de Olívia na barra de sabão. Paula afirma a

Jaime e Mário que conseguiu tirar o molde das chaves. Olívia

chega à sala de música e pergunta o que os .garotos estão

fazendo, ela desconfia que eles estejam tramando algo. Paulo,
Jaime e Mário chegam atrasados à aula e inventam a descul

pa de que estavam conversando sobre a prova final.

� DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa conta a Miro que Édison ainda não decidiu se pode

rá fazer o workshop e revela que o filho está enrolado com as

. tarefas da faculdade. Lis descobre que Pérola tinha interesse

amoroso por Júlio César e Meg pede que a filha esqueça o

passado. Ângelo e Teresinha tentam comprar o voto de Do

rivaldo, que se espanta com a chantagem de Matilda. Alda

tenta consolar Pérola, que sofre com lembranças do passado,
mas Júlio César as interrompe. O empresário promete não im

pedir o afastamento da esposa de Feliciano da "Sabor e Luxo"

e surpreende a senhora, que repensa sua guerra a farrflia

Pantaleão. Vitor Hugo convida François para o jantar e alerta

o amigo sobre os perigos de magoar Lis. Xepa observa Édison
estudando e agradece a ajuda de Miro, que fica comovidó.
Yasmin comenta que as roupas do ateliê têm notas fiscais com

preços diferentes e Catherine manda a funcionária não se pre

ocupar. Feliciano formula seu projeto de imunidade digital e
decide fazer vídeos interagindo com o povo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Cauã se declara e

afasta rumores
Protagonista da novela "Flor do Caribe",

Grazi Massafera abandonou a pilha de tex

tos em casa e participou do quadro "Primeira

Vez", no "Domingão do Faustão". A atriz abriu
o coração e falou sobre os medos e desafios da
carreira. Quando o assunto pulou para a vida

amorosa, a estrela recebeu uma homenagem de
Cauã Reymond que a levou às lágrimas e afas
tou qualquer boato que ainda existisse sobre
uma possível crise conjugal. "Ela é uma baita

mãe, até me emociona", disse o astro, que tam
bém afirmou ser o "maior admirador" da loira.

Justus e Ticiane não
contaram para filha
sobre a separação

Já foi confirmada a separação entre Ticia
ne Pinheiro e Roberto Justus. Juntos há sete

anos, o casal não resistiu ao desgaste na rela

ção e optou pelo término.Aprópria apresenta
dora informou, através de sua assessoria, que
os dois pretendem manter a amizade, unidos
pelo amor à filha, Rafaella. Os recém-separa
dos ainda não contaram à menina de quatro
anos sobre o fim.do casamento. Ticiane teria

apenas dito que as duas vão morar sozinhas
em um novo endereço, mas o pai continuará
presente em sua vida. Teria partido dela a de
cisão pelo fim do relacionamento.

lata: "Responde pro Brasil: o que você tem a dizer sobre o

beijo que rolou entre você e o Bento, o namorado da sua irmã
Malu? Só no blefe, a fofoqueira choca a sociedade com sua

pergunta indiscreta. Só que Amora é mais esperta e não cai
na armadilha de Sueli.

Horóscopo

�Áries
.

li.I 20/3 a 19/4 - Fogo
O espírito de camaradagem há

de prevalecer no ambiente de tra
balho. É hora de somar forças com
as pessoas' que comungam dos
mesmos interesses e objetivos que
você. No campo amoroso, sua ge
nerosidade não terá limites. Vale

v surpreender! Cor.verde,

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Ser gentil, amável e capaz de
certas delicadezas deve trazer be
neficios e bons resultados. Você
vai demonstrar uma habilidade

surpreendente de captar o desejo
dos outros. A dois, a confiança e a

lealdade serão especialmente valo
rizadas. Cor: azul-claro.

Gêmeos
21/5a 20/6-Ar

O seu sucesso vai depender do
seu lado intuitivo. Tudo indica que
você vai ter que ralar um pouco
mais do .que o normal, pois nada
vai cair do céu, mas suas ideias
serão vantajosas. Boa fase para
definir os rumos da sua vida sen

timental. Cor: cinza.

Dl1 Câncer
rr...t 21/6a21/7-Água. .

o dia favorece as relações de
amizade e o convívio social. Você
saberá conciliar prazer e criativi
dade com tarefas e compromissos
a cumprir. A comunicação será o

seu grande trunfo. A dois, é o mo
mento de aprofundar os seus laços
afetivos, Cor: vermelho.

.,. Leão

.... 22/7 a 22/8 - Fogo
Você saberá captar o desejo

dos outros.. por isso, não duvide
das suas impressões. O dia pode
ser muito produtivo para quem
trabalha em casa, como autônomo
ou profissional liberal. Interesses
em comum vão fortalecer os vín
culos de afeto. Cor creme.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Deixe a sua individualidade de
lado e só terá a ganhar. O astral
desta quarta-feira revela que você
terá uma capacidade invejável de
entender a reação e os desejos das
pessoas. Apaixão vai dar o tempe
ro que faltava a suavida sentimen
tal. Cor: verde-claro.

Você tem o direito de sentirqualquer emoção
que queira efazer o que deixa vocêfeliz.

DemiLovato

fi.. Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Este é um dia em que você

conseguirá concretizar suas ideias,
além de equilibrar razão e emoção.
Trabalho que exija criatividade e

imaginação será especialmente
favorecido. Bom astral no amor.

PEta é a chance de aprofundàr os
laçosmais fortes. Cor: preto.

ri Escorpião23/lOa21/11-Água.
T�J1te dar vazão ao seu lado

lúdico e divirta-se sem culpa. É as-
. sim que você vai atrair o interesse
e a simpatia das pessoas. Procure
usar da diplomacia para conseguir
o que quer. Alguém pode surpre
ender você com uma declaração
de amor. Cor: preto.

.

ere_ Sagitário
• 22/11 a21/12-Fogo

O dia pode sermuito produtivo
se você der continuidade às tarefas
conhecidas. Entretanto, mostre-se
mais Consciente de suas limita

ções, este é o primeiro passo.para
tentar superá-las. Há uma tendên
cia a colocar a vida amorosa em

segundo plano. Cor: branco. '

a Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Tudo indica que você vai se

expressar com mais criatividade.
Não tenha medo de assumirnovas

responsabilidades no trabalho -

tudo indica que saberá dar conta
do recado! No campo afetivo, o
prazer e a sensualidade vão estar

em alta. Cor: azul-escuro.

lrJ Aquário
..... i1/1 a 18/2-Ar

Excelente astral para quem
trabalha em casa, como autôno
mo ou profissional liberal. Não

deixe, porém, que o comodismo

prejudique suas oportunidades. É
horapriorizar o trabalho de rotina.
Momentos de intimidade podem
estimular a vida a dois. Cor: verde.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

A razão e a emoção vão estar

.
bem-alinhadas. Não' tenha re

ceio de seguir as suas convicções
- quanto mais seguro(a) estiver,
mais convincente será. Na área

afetiva, sua capacidade de sedução
está em alta e o clima de cumplici
dade prevalece. Cor: laranja.
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Pista de bicicross
é inaugurada

Foi inaugurada em 6 de junho 1982 a pis
ta de bicicross de Jaraguá, primeira pista do
Estado. Construída em área anexa ao Motó
dromo Getúlio Barreto da Silva, no bairro
Nereu Ramos, conta com 250 metros de
extensão. A inauguração ocorreu com sete

provas. Elas envolveram as mais diversas
faixas etárias e aconteceu com apoio e pa
trocínio do Jaraguá Motor Clube, das Lojas
Breithaupt e da Monark.

"Valorize a vida:
•

preserve omeio

ambiente"
A frase acima era o slogan da campanha da

Semana doMeio Ambiente de 1984. Instituída
por decreto em 1981, a Semana do Meio Am

biente, tem a preocupação de promover deba
tes sobre o tema, capacitar a comunidade para
os cuidados com o meio ambiente, que tem

por objetivo principal a preservação da vida.
No ano de 1984, a Prefeitura realizou palestras
com o professor Alceu Natal Longo, especia
lista da área, na sede daAssociação Comercial..

Em junho 2001, por sua vez, foram lança
dos os Cadernos de Educação Ambiental pela
Gerência de.Meio Ambiente daPrefeituraMu

nicipal. E assim todos os anos novasativida
des são desenvolvidas buscando a preservação
domeio ambiente de nossa região.

\

II carattere

icende Italiana,_
e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Leonardo daVinci - seconda parte
FOTOS DIVULGAÇÃO

I'uomo vitruviano

II grande Nibbio

La tomba

Resumo em português:
Nesta segunda parte sobre a

vida de Da Vinci citamos a como

era a relação com outro gênio
do Renascimento, Michelangelo.
Uma vida de envolvimento à arte
e à ciência. Leonardo Da Vinci

era um inventor, engenheiro
civil, arquiteto e pintor. Entre
suas virtudes destacam-se a

generosidade, a grandeza de
sua alma, o orgulho, o amor

pelos animais. Escrever sobre
um personagem como Leonardo
Da Vinci em poucas linhas, não
é tarefafácil e corre-se o risco de
cometer algum pecado, deixando
de mencionarfatos importantes.
Porém, ousamos dizer que
será difícil a humanidade ter a
possibilidade de conhecer outro

gênio similar.

Leonardo e Michelangelo sibilità del volo umano. Oltre
ai suoi progetti del Grandi Níb
bio, la macchina volante, sono
noti i suoi disegni sia per la cu

pola del Duomo di Milano sia

per edifici signorili, per i quali
pensa a giardini pensili e a in
novative soluzioni interne, qua
li scale doppie e quadruple e

nell'interno delle case, pensava
di col molino far generare ven
to d'ogni tempo della state, far
elevare l'acqua surgitiva e fre

sca, la quale sarebbe passata in
mezzo alle tavole divise e altra

acqua avrebbe corso per il giar
dino. Si occupa anche della mo
derna ideazione di "una polita
stalla", per giungere a immagi-

.

-
.

nare una città ideale, struttu-
rata su piú livelli stradali, ove

allivello inferiore scorressero i

carri, e in quello superiore aves
sero agio i pedoni.

II rapporto tra i due geni del
Rinascimento, Leonardo e Mi

chelangelo, fu difficile, spesso
teso, a causa della differenza ge
nerazionale (Michelangelo era

di 23 anni piú giovane di Leonar
do),-dei caratteri diversi e degli
ideali artistici inconciliabilmen
te lontani: il primo fu riflessivo,
poliedrico e interessato al mon
do naturale; il secondo piú im

pulsivo, notoriamente riottoso
e idealista. Non vi sono prove
dirette della loro inimicizia, ma
svariati indizi e testimonianze
indirette. Nel Trattato della ,pit
tura, ad esempio, Leonardo con
dannõ gli "eccessi anatomici e la
retorica muscolare" che fanno

parte dello stile michelangiole
sco e dei suoi seguaci, pur senza
mai citare direttamente il rivale.

La pittura e la scienza

Copie di scritti di Leonardo
sulla pittura circolavano già nel

Cinquecento: Giorgio Vasari rife
risce di un anonimo pittore mila
nese che gli mostro alcuni scritti
di Leonardo, pur di caratteri scrit
ti con la mancina a rovescio, che
trattano della pittúra e dei modi
del disegno e del colorire.

-

Grazie all'impegno di Cas
siano dal Pozzo, una raccolta di
manoscritti di Leonardo, reda
zione estremamente abbreviata
di quella messa insieme dall'al
lievo ed erede Francesco Melzi,
fu pubblicata per la prima volta
a Parigi ne11651, insieme con la
traduzione francese, con inci
sioni tratte da disegni di Nicolas
Poussin; un'altra edizione italia
na del Trattato della pittura fu

pubblicata a Napoli ne11733.
La pittura, per Leonardo, e

scienza, studiô anche per primo
in Europa la possibilità di pro
iettare immagini dal vero su un

foglio dove potevano essere facil
mente ricopiate, con la cosiddetta
camera oscura leonardiana. Inol
tre fu tra i pionieri dell'uso della

pittura a olio in Italia, che usava

essenzialmente in tecniche miste,
soprattutto per i ritocchi.

Leonardo l'inventore,
l'ingegnere civile e

Parchítetto

Nel 1486 Leonardo aveva

. : I ; I : ": I[ : f J ! u.. I [ I .: eSmffiS0[ la sua, fede nella pos-

GiorgioVasari nelle sue ricer
che, ha scritto sulla generosità di
Leonardo, della sua grandezza
d'animo e del suo orgoglio, della
piacevolezza della sua conver

sazione e del suo amoré per gli
animali. La sua compassione
e tenerezza nei confronti degli
animali si lega alla notizia, rife
rita da Andrea Corsali, sul fatto
che Leonardo fosse vegetariano.

La morte

II 23
-

aprile 1519 redasse iI
testamento davanti al notaio

Guglielmo Boreau, alla presen
za di cinque testimoni e dell'in
separabile Francesco Melzi:
dispose di voler essere sepolto
nella chiesa di San Fiorentino,
con una cerimonia funebre ac

compagnata dai cappellani e dai
frati minori; oItre che da sessan

ta poveri, ciascuno reggente una
torcia; richiese la celebrazione
di tre messe solenni, con dia
cono e suddiacono, e di trenta
messe "basse", a San Gregorio,
a Saint-Denis e nella chiesa dei
francescani.

Scrivere su un personaggio
come Leonardo Da Vinci in 'po
che linee non e cosa semplice e

si rischia di peccare non portan
do alla ribalta il suo nome come

si deve, comunque oserei dire

che, uomo simile, difficile che
l'umanità abbia la possibilità di
sentirne parl�re. � I : I I .

, I' I.. '
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Para alguns jovens, o que falta é
uma "bússola" para a carreira

\
)
)
r
I
.)

Faculdades e universidades brasi- va incessantemente todas as minhas
leiras formam inúmeros estudantes de falas. Podia notar como sua atenção
diversas áreas todos os anos. Infeliz- não se desviava um minuto sequer,

.

mente para muitos deles encontrar o como se tudo que eu falasse fosse
emprego esperado, de acordo com os realmente significativo para ele. Par-
seus desejos e projeções da carreira logo ticipar de um momento como aquele,
após aformação, não é uma tarefa e pensar que para aquele jovem eu

consideradá fácil. Posso perceber que tinha feito a diferença, pois ele pode-
muitos desses jovens acabam sendo ria levar os conhecimentos adiante, foi
muito exigentes com as vagas ofertadas muito gratificante para mim.
e adiam cada vez mais a entrada no Recentemente ministrei outra pa-

,
mercado de trabalho até que encon- lestra. Esta, por sua vez, era focada no

trem algo que realmente lhes interesse. desenvolvimento profissional a partir
Vivemos agora em uma nova do ensino superior, e aconteceu em

realidade do mercado de trabalho, em uma universidade particular de Curi-
que a procura émaior do que a oferta. tiba. Foi nessa ocasião que reencontrei
E, consequentemente, a dificulda- inesperadamente esse mesmo jovem,
de de conseguir o primeiro emprego que esperou até o fim da palestra para
pode ser uma das primeiras barreiras se apresentar a mim. No início, não
encontradas pelos recém-formados. tinha identificado que ele era aquele
Ademais, o mercado está cada vez mais menino daquela primeira fileira da-

. exigente com a contratação de novos quele colégio público. Mas com o de-
talentos. Quem não tem determinadas senrolar da conversa essa lembrança
competências para um cargo especifico surgiu em minha mente e eu comecei

simplesmente fica de fora. a ligar as situações.
Para os jovens que estão iniciando Após sua apresentação, ele come-

a carreira, fica a dica: o aconselha-
-

çou a dizer que provavelmente eu não
menta profissional é essencial, Conhe- me lembraria dele, mas que precisa
cer as vocações natas e as inabilidades va me contar como aquela palestra
pode poupar muita dor de cabeça e de cinco anos atrás havia mudado

frustração no futuro. a vida dele. Contou-me que tomou
Posso dizer que uma das tarefas que nota de todos os meus conselhos e que

mais me dá prazer ao exercerminha
"
até hoje procurava seguir algumas

profissão deaconselhador e headhun- das minhas orientações.
ter éapoiar eajudar esses jovens na .

Ao longo da conversa fez um breve
busca pelo melhor caminho. Procuro resumo de como sua vida decorreu

sempre incentivar esses jovens a buscar após aquela palestra. Acabei guar-
o autoconhecimento, para que consi- dando o nome dele, Eduardo. Assim
gam perceber quais são seus verdadei- como eu, Eduardo também começou a
ros objetivos. Afinal, cada ser humano trabalhar cedo, aos 14 anos. Após a pa-
possui seus valores e suas metas pesso- lestra e a aplicação de alguns conceitos
ais. Além disso, um conselho que pode que passei, conseguiu ser promovido
ser significante para uma pessoa, pode duas vezes num período de tempo
não ser para outra. relativamente curto e estava lá até

Algumas vezes realizo palestras de hoje.lá estava cursando o segundo ano
orientação e desenvolvimento pro- deAdministração de empresas, como

fissional para jovens. Dentre as que bolsista integral.
já realizei, lembro-me de uma em . Fiquei contagiado com o entusiasmo

especial ministrada em um colégio deEduardo. Ele, sem dúvida; é um exem-

público há aproximadamente cinco pio clássico de alguém que nunca viu
anos. É incrívelcomo nessas palestras as dificuldades como empecilho para a
eu acabo encontrando jovens muito realização de seus sonhos. Pelo contrário,
interessados e dispostos a mudar o seu soube aproveitar tudo o que tinha à sua _

próprio futuro, tenham eles condições volta para construir umafutura carreira
financeiras ou não. de sucesso. Eduardo é um bom exemplo

Foi nessa palestra que acabei repa- queme marcou. Como acredito nele,
rando na capacidade de concentração acredito também que todos osjovens pos- \

de um jovem menino que assistia à suam a semente do talento.Na maioria

apresentação. Ele estava sentado na das vezes, sófalta a eles o direcionamento

primeira fileira do auditório e anota- corretopara fazê-la brotar e crescer.
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Trabalho informal
tem jornada superior
a 48 horas semanais

FONTE

Estadão

Quatro em cada dez bra
sileiros que estão hoje no

mercado informal de trabalho

como prestadores de serviços
ou vendedores de produtos fo
ram motivados a deixar o em

prego formal em busca de au

tonomia e de flexibilidade no

dia a dia. Mas, ao darem esse

passo, eles acabam cumprin
do uma jornada mais extensa

do que teriam numa empresa,
.

com a obrigatoriedade de ba-
.

ter o cartão de ponto.
Isso é o que mostra um es

tudo feito pelo Serviço de Pro

teção ao Crédito (SPC Brasil)
e pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (eNOL)
para traçar o perfil do traba
lhador informal. De acordo
com a pesquisa, que consultou
612 proprietários de estabele
cimentos e profissionais autô
nomos dos setores de comércio
e serviços de todas as capitais,
sem inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica e

trabalhadores informais, 90%
deles trabalhãm cerca de oito

horas por dia, de segunda a sá
bado. E 27% informaram que
têm jornada aos domingos.

"O resultado da pesquisa

mostra um paradoxo: a pessoa
vai para informalidade porque
não quer depender de patrão,
mas trabalha mais horas e fica
vulnerável porque não está co

berta pela lei': afirma o gerente
financeiro do SPC-Brasil, Flávio
Borges. A pesquisa mostra que

I 72% dos informais não pagam
previdência (INSS).

A maioria dos entrevistados

(78%) também já teve trabalho
com carteira assinada antes

de ingressar na informalidade.
Esse é o caso de Valdemir Tri

velato, de 51 anos, dos quais 20
trabalhando como ambulante.

Ex-bancário, o ex-analista de
crédito que cursou até o segun- .

elo ano da faculdade de admi

nistração de empresas, conta

que foi parar na informalidade

por "falta de opção". Na época,
perdeu o emprego num corte

que houve no banco. De lá para
cá, se dedicou à venda de itens

ligados à eletrônica. No começo,
eram rádios. Agora, são capas
de celulares e acessórios.

"Hoje trabalho seis dias por
semana, das 7h às21h. Alguns
dias vou às 4h da manhã ao Brás

para comprar as mercadorias':
conta o ambulante. Quando es

tava empregado no banco, cum
pria uma jornada diária bem

menor, de seis horas.
Com renda média mensal

de R$ 1.300, Trivelato conta que
desistiu, mais recentemente, de
buscar uma oportunidade de
trabalho no mercado formal por
causa da idade, apesar de a eco

nomia estar hoje praticamente
em pleno emprego.

Mas, na análise de Borges,
do SPC-Brasil, essa contradição
entre um grande contingente
de informais e a falta de mão

de obra para vagas formais é

aparente. Na verdade, diz ele,
os trabalhadores que estão na

informalidade têm baixa quali
ficação e não teriam condições
de preencher parte dos empre
gos que sobram nas empresas.
Segundo a pesquisa, 88% dos
entrevistados têm, no máximo,
ensino médio.

Prática. Apesar de 80% dos
informais declararem que não

adotam gestão financeira do ne

gócio, na prática eles fazem isso
de forma intuitiva. Um exemplo
"dessa "gestão financeira" apare
ce quando perguntados Gomo

eles fazem para frear a inadim

plência. De acordo com a pes
quisa, 47% dos entrevistados
só vendem fiado para clientes
da sua confiança e 40% acei

tam pagamento em dinheiro ou

cartão. Também 5% dos entre

vistados analisam o tempo que
o cliente tem conta em banco

para aceitar cheque.

DMJLGAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Prós e contras de deixar a

profissão para cuidar
dafamília

uem acompanhou a versão
brasileira do seriado Despe
rate Housewives pôde ver a

história de Lígia Salgado, in
terpretada pela atriz Tereza

Seiblitz. Ela, uma ex-executiva

de sucesso, largou o mundo

dos negócios para ser mãe em

tempo integral. Essa mudança ex

trema nada mais é que uma entreas diversas opções que
a mulher tem a sua frente. Veja o que especialistas dizem so

bre o assunto e conheça as histórias de mulheres que prefe
riram abdicar da profissão para cuidar da família e da casa.

De acordo com a psicóloga Cecília Zylberstajn, é neces

sário planejamento para que a mudança seja bem-sucedida.
"Caso a mulher queira apenas dar um tempo na profissão
por alguns anos para cuidar exclusivamente dos filhos, ela

precisa planejar o retorno ao mercado de trabalho. Precisa

se manter em constante atualização", indica.
Essa foi a maneira encontrada pela jornalista Andressa

Umeki, 26 anos. Casada há três anos e mãe da pequena Júlia,
de apenas nove meses, ela decidiu parar de trabalhar ainda

na gestação, por precaução médica. Segundo ela, essa não

foi uma atitude irracional. "Eu e meu marido sempre plane
jávamos que, quando viesse um bebê, eu ficaria em casa até
ele completar dois anos, ou seja, teria de abdicar do empre

go por um tempo em função da criança", explica.
"Não me arrependo nem um pouco, pois adoro passar

os dias com ela, levá-la à natação, à pediatra, brincar, dar
banho, alimentá-la. COII).O a Júlia é pequena ainda, não sei

se confiaria em alguém para fazer isso agora, sem contar

que estou acompanhando todos os progressos dela", rela
ta a jornalista.

Mas Andressa reconhece que às vezes bate um tédio.

"Quando ela está limpa, alimentada e brincando, e eu não

tenho nada para fazer, aí vejo TV ou corro para o computa
dor. Chega a me dar angústia, mas depois passa", explica. Por
isso que os dias em casa têm prazo certo para chegar ao fim.
"Vou procurar emprego ou talvez abra um negócio quando
ela tiver dois anos", conta.

t:

uan não há escolha
Nem sempre se tem a opção de deixar a profissão de

lado. A maioria das famílias é estruturada com a renda con

junta da mulher e do marido. Foi por esse motivo que Emi

Iene Pinho, 30 anos, trabalhou até seu filho completar três
anos. "Saí para licença-maternidade com tudo acertado para
não voltar. Mas tive que rever minha idéia por causa de algu
mas dificuldades", diz ela que foi assistente-administrativa
em uma mesma empresa por mais de 10 anos.

Assim que a situação voltou ao planejado, Emilene aban
donou o emprego. "Sei que muitas mulheres têm jornada
dupla, mas comigo simplesmente não rolou. Não conseguia
conciliar o trabalho, a maternidade, a casa e o marido, e isso

gerou vários atritos. Estava sempre cansada, estressada e

sem paciência", explica.

'1in jamai d ixei de trabalhar,
diferen.ça équ uso omeu esfor

a favor daminha famiba e nã
mais do enrtquecímento de um
. terminada empresa ou patrão.

a radol J.

o que pode parecer uma posição de inferioridade, para
muitas mulheres é sinônimo de realização pessoal. Portanto,
a questão não está na escolha de deixar ou não a profissão
e, sim, em quem toma-essa decisão. "É preciso saber quem
comandou a mudança. Se foi um desejo interno da própria
mulher ou se ela foi seduzida por uma imposição do mari

do", esclarece a psicóloga e psicanalistaWalkiria Grant.

Por isso, segundo Walkiria, são grandes as chances dos
sentimentos de angustia e fracasso atingirem uma mulher

que cedeu ao desejo do marido, enquanto o que ela gosta
ria era de permanecer no mercado de trabalho, cuidando da
casa e dos filhos ao mesmo tempo.

�'O importante é que essa mulher saiba em que situação

.. -Ir
.

se sentirá melhor", diz a profissional. É a partir deste pon
to que se pode fazer uma diferenciação essencial. "Em uma

mesma sociedade, duas mulheres que enfrentam situações
semelhantes podem estar em situações antagônicas. Uma
será a "escrava da casa", coitada; enquanto a outra se sente

muito bem nessa posição, com tempo para ir à academia, se
cuidar", explica Walkiria.

.

Desde o nascimento de sua filha Larissa, que hoje está

com 11 anos, Tereza Soares não sabe mais o que é bater o

ponto em um local de trabalho. Logo após o casamento, ela

deixou o tra:balho para se realizar como "executiva do lar",
como ela mesma gosta de ser chamada.

"É muita-responsabilidade cuidar da casa e 'de todos que
moram nela. Tenhq mais desafios agora que quando traba

lhava como secretária", diz Tereza, que detesta quando as

pessoas a questionam sobre se ela não vai voltar ao trabalho

fora de casa. "Eu jamais deixei de trabalhar, a diferença é que
uso o meu esforço a favor da minha família e não mais do

enriquecimento de uma determinada empresa ou patrão",
explica bem-humorada.

Como já foi dito, mesmo que você queira, nem sempre é

possível abrirmão do emprego. Por isso, destacamos algumas
alternativas que irão ajudá-la nessa dupla jornada; confira.

- Algumas empresas oferecem creches para os filhos dos

funcionários. Caso no seu trabalho não exista essa estrutura,
se informe sobre o auxílio creche;

- Tente fazer horários alternativos. Dessa forma, você e seu

marido podem se revezar nos cuidados da criança e em atividades

como levar ao médico, aulas de natação, buscar na creche, etc;
- Se possível, proponha trabalhar em casa, pelo menos

em ocasiões especiais;
- Nada melhor do que deixar seu filho aos cuidados de

alguém confiável. Se você não tiver uma amiga ou familiar

para ajudá-la, contrate uma babá com referências. Essa

tarefa não é tão difícil quanto parece, há boas profissio
nais no mercado.

3
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AMBIENTE DE TRABALHO PROTEGIDO,
VERDADE OU MITO?

I'

"Os detalhes da sua incompetên
cia não me interessam... (Frase da
personagem deMerylStreep nofilme
ODiabo vestePruâa]"

Não são raras as discussões envolven
do a eterna relação entre empregadores e
seus empregados... As vezes obcecados em
busca de seus bens, patrimônios, posições
de destaques e o reconhecimento que
entenda como merecido, cada qual na
sua proporcionalidade, contribui para o

desenvolvimento dessa relação.
Se relembramos os primeiros

movimentospara os tão sonhados
reconhecimentos de direitos trabalhistas,
em especial com a revolução industrial,
iremos recordar as cenas que envolveram

_ ofilme "TemposModernos" interpretado
por Charles Chaplin, ou ainda aquelas
que fizeram com que o rõteiro politico
dofilme italiano, deMarioMonicelli (Os
companheiros) nos remetesse ao período
clássico de exploração industrial.

Diante da cultura, dos princípios e

valores de cada época, no decorrer dos
tempos, os direitos trabalhistasforam
ampliados, os deveres dos empregadores
reforçados e muitas circunstâncias de

conflitos, reiteradas vezes condenadas
pelo Poderjudiciário.

O que se busca é o equilíbrio nas

relações de trabalho, onde cada uma das

partes deve cumprir com compromissos
e obrigações, em respeito ao contrato de

emprego firmado, até porque é ali que
estão as principais pactuações quanto
a função, horário de trabalho, salário e

formas de procedimentos.
As partes envolvidas em uma relação

de emprego devem ter consciência de
suas responsabilidades, afinal, ao em-

. pregador é devido o pagamento de todos
osdireitos laborais, e ao empregado, o
desemprenho das atividades assumidas.

Vale destacar que um dos principais
compromissos assumidos pelos empre
gadores é do de garantir um ambiente
sadio e-harmonioso para seus empre

gados, isso significado que o principio
fundamental da dignidade da pessoa
humana, previsto no art. 1 º, III, da

Constituição Federal de 1988, combi
nado com os Direitos Sociais elencados
entre. o art. 6º ao 11, do mesmo texto

legal, deve ser trazido como prioridade
para continuidade desse vínculo:

Contudo, a dignidade dos trabalha
dores está intimamente ligada a sua

moralidade, e consequentemente, atitudes
constrangedoras, humilhantes, grosseiras
e vexatória ndo podem seradotadaspela'
classe empresarial, sob pena de cairmos na.
esfera do tão comentado assédio moral.

'

Q assédio moral consiste na reitera-
r'

ção de atos que venham a constranger
as pessoas envolvidas no contrato de tra

balho, vindo inclusive a afetar o psíquico,
gerando sérios problemas de saúde, e

tando-se em suas variadasformas. No
entanto, é na sociedade competitiva, que
vozes se fazem ouvir contra essaforma de

conduta. A informação permite que cada
vezmais as pessoas saibam de seus direi
tos e lutem por eles. Assim, o assédio mo
ral, embora seja um problema imanente à
sociedade, ganha destaque nas discussões
em todos os âmbitos, social, médico, psico
lógico e, como não poderia deixar de ser,
no Direito, este instituído pelos homens

podendo resultar em incapacidade para
suas atividades rotineiras.

Por outro lado, o assédio moral
presente nas relações de trabalho, pode
ocorrer do superior para o subordi

nado, entre os trabalhadores, ou até
mesmo do empregado para seu empre

gador, razão pela qual, é dever de todos
os envolvidos a adoção de meios que
possibilitem o convívio harmonioso no

ambiente laboral.
Ofilme "O Diabo veste Prado" retrata

deforma divertida as relações conflituo
sas que podem ser presenciadas pela má
administração nas rotinas de trabalho.

O que precisamos é de segurança
e consciência moral nas relações de
emprego. Precisamos ainda de mani

festações contra aqueles que violam as

normas constitucionalmente previstas,
pois a concorrência desleal é aquela
que se utiliza de meios imorais, ilegais e
antiéticos, para atingir o crescimento a

qualquer preço.
Épossível a união das classes na luta

pelo crescimento da ordem econômica,
nas atitudes corretas pela livre-iniciativa
e livre-concorrência, evitando-se prejuí
zos imensuráveispara toda sociedade.

Embalados pela melodia de Elis

Regina, mas "é preciso tergraça, é preciso
ter sonho sempre, quem traz na pele essa

marca, possui a estranha mania, de terfé
navida... ':

o mundo neoliberal que se instalou

nas últimas décadas acirrou um

antigo problema nas relações sociais
e, consequentemente, nas relações
jurídicas: o assédio moral."

Argumentações Especiais
MARA DARCANCHY, advogada, pro

fessora universitária atuante na cidade
de São Pauio/Sh doutora em Direito das

Relações Sociais, estudiosa a respeito do
tema em destaque, salienta que "O mundo
neoliberal que se instalou nas últimas
décadas acirrou um antigo problema nas

relações sociais e, consequentemente, nas
relaçõesjurídicas: o assédio moral. Desde
que o homem sobrepujou o seu/semelhan

te, o assédio esteve presente, manifes-

TALENTO E StJCIí!§!lO I QUARTA-FEIRA, � DF;wmwm::WJ:

para normatizar a sociedade. Verifica-se
que apesar das discussões, denúncias, leis
e jurisprudência, falta ainda um compo
nente essencial para que se supere este

problema,Jalta a consciência dofato pelo
cidadão e pela sociedade. Lembramos que
a consciência, a percepção da realidade
e a luta em grupo estão intrinsecamente

ligadas à eficácia jurídica e que o Direito
é quegarante a estabilidade social e o
direito dos indivíduos."

A pesquisa indica que, ao

negociar salários, um profissio
nal que fizer uma oferta para
receber US$ 63.500 anuais

tem mais chances de receber
uma contra-proposta de US$,
62.000, enquanto uma pessoa

que pedir US$ 65.000 tem mais

chances de ter a oferta rebati
da por uma proposta de US$
60.000, por exemplo. Em um

dos experimentos, com 130

pessoas que tiveram que nego
ciar o preço de um carro usado,
aqueles com ofertas iniciais de
números quebrados chegaram
a pagar US$ 707 a menos do

que os que começaram com va

lores-arredondados,
"Nós geralmente achamos

que o ideal é começar com o

valor mais alto", diz Malia. "Mas
você arrisca perturbar a pessoa
se você propor um valor muito
extremo. Descobrimos que você

pode ser menos extremo se for

preciso, e ainda assim pode se

Sair bem no fim:'
Para Malia, a melhor estra

tégia é começar a negociação
com um valor alto, mas não

exagerado, que também seja
preciso. Mesmo assim, os au

tores reconhecem que apos
tar em valores mais precisos
também traz seus riscos: essas
ofertas podem sinalizar falta de
flexibilidade, o que pode gerar
menos chance de negociação
com o interlocutor.

Na hora de

pedir aumento,
. ,

evite numeros
arredondados

Nós geralmente achamos que o

ideal é começar com o valor mais
alto. Mas você arrisca perturbar

a pessoa se você propor um valor
muito extremo. Descobrimos que
você pode ser menos extremo se

for preciso, e ainda assim pode se

sair bem no fim.

,
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Está atrás de um aumento

de salário? É importante pensar
bem sobre o valor a ser pedido -

e não apenas em relação a quan
to você quer ganhar a mais. Um
estudo da escola de negócios
da universidade americana de
Columbia descobriu que, ao ne

gociar valores, ter uma primeira
oferta com números precisos ao
invés de valores arredondados
leva a acordos melhores.

A pesquisa, liderada pela
professora de negociação Ma

lia Mason, incluiu uma série de

experimentos com centenas de

pessoas, entre elas gerentes ex

perientes e alunos de MBk Os

resultados mostram que propor
valores precisos em negocia
ções aumenta a chance de con

seguir a cifra desejada.
Segundo o estudo, os re

ceptores das ofertas valorizam
mais aqueles que fazem pro

postas iniciais mais detalhadas
e precisas, o que os leva a fazer
menos ajustes na contra-pro
posta. A explicação é que eles
consideram que a pessoa pe
dindo o valor está mais bem-in
formada sobre o assunto discu
tido. Já quem começa caril uma

proposta arredondada passa a

impressão de que tem uma vi

são superficial do mercado e do
valor do "produto" negociado.

I
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WSImóveis
Aproveitando a passagem do dia 5 de

junho - Dia do Meio Ambiente - a WS

Imóveis está comercializando o primei
ro loteamento com estação de tratamento

de dejetos de Guaramirim. O Residencial
Santa Catarina, localizado no Bairro A�aÍ,
conta com rede de esgoto sanitário alinha
da a uma estação de tratamento de esgoto
(ETE). Segundo Altair Weber, proprietário
da WS Imóveis, todos os terrenos já estão

adequados às mais recentes exigências do

município. O loteamento dispõe de fossa

séptica e filtro anaeróbico coletivo, ambos
dimensionados de acordo com as normas

técnicas previstas para o empreendimento.
Sendo assim, o proprietário do lote não pre
cisa construir fossa e filtro individual, uma
vez que já existe uma tubulação para coleta
de esgoto instalada e ligada à ETE, cuja ma
nutenção é de responsabilidade do municí

pio de Guaramirim. "Saímos na frente e já
adaptamoso Loteamento Residencial Santa
Catarina à nova legislação", enfatiza.

• BRADESCO
Hoje faz 45 anos que o então Banco
Brasileiro de Descontos abriu uma

agência na cidade. As atuais instalações
refletem o volume de negócios que o

banco conseguiu por aqui.

• CASA DO BEBÊ
Comemora, hoje, 18 anos de atividades
esta loja que é um local de visita

obrigatória para quem quer.conhecer as
novidades para os novos rebentos.

• METALNOX
De uma pequena oficina de funilaria
a um grupo empresarial foram
necessários 28 anos de atividades. Essa

empresa, que soube encontrar nichos
de mercado em diversos segmentos,
é um nome reconhecido por sua
seriedade no que faz.

Lourival Karsten

MERCADO
Saúde
A deputada federal Carmen Zanotto

rlparticipou na última segunda-feira,
na Acijs, da plenária sobre saúde. Ela
trouxe informações sobre o que acontece
em Brasília em relação ao tema. A depu
tada falou sobre os bastidores do trâmi
te das novas legislações e sobre vitórias

e derrotas das teses defendidas por ela.
Carmen Zanotto já foi secretária de
Estado da Saúde e conhece profunda
mente a história de nossos hospitais.
Mostrou satisfação em relação ao que
foi conseguido nos últimos 10 anos. Cer

tamente é uma aliada em Brasília.

UETNDIVULGAÇÃO

Múltiplos
recursos

Sérgio Gargioni discorreu sobre as fontes
de recursos para o setor de inovação, tlinto
na esfera federal como estadual, que não
são desprezíveis e podem viabilizar projetos
inovadores. O empresárioGuido Bretzke
perguntou como o empreendedor pode
encontrar ajuda para vencer a burocracia e,
desta forma, ter acesso a esses recursos. Daí
saiu uma proposta imediata que é a vinda
de algum especialista da Fapesc ao Cejas
para prestar assessoria aos empresários
interessados. Esperar que um típico
empreendedor consiga superar todos os
obstáculos por conta própria não é uma boa
alternativa. Por isso, essa ajuda poderá ser de
muita valia para os empresários locais.

Engenheiros
Para que possam deslanchar proje

tos de ciência, tecnologia e inovação, há
um fator imprescindível que é omaterial
humano, mais especificamente, enge
nheiros. Entre os formados pelas uni
versidades brasileiras, apenas 5,9% dos

egressos tem formação em alguma das
áreas da engenharia. Um númeromuito
menor consegue- chegar ao mestrado e

ao doutorado. Sem material humano de
boa qualidade para tocar os projetos, fica
muito difícil fazer prosperar qualquer

, projeto na.áreade tecnologia e inovação.

oePIS
www.ocponline.com.br
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íNDICE PERíODO

SELlC 8,0% 29.MAI0.2013

TR 0,000% 4.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +0,14% 4.JUNHO.2013

NASDAQ -0,58% 4.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 20,07 -1,08%
VIILE5 30,30 +1,17%
BVMF3 13,96 +0,07%

POUPANÇA 0,5 5.JUNHO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT +0,25% _ US$102,300
OURO -0,02% US$1400,110

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1281 2,1289 +0,08%
DÓLAR TUR. 2,1100 2,2300 +1,36%
EURO 2,7800 2,7818 +0,12%
LIBRA 3,2532 3,2569 +0,03%
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. Inovação para
competitividade

Anton Musgrave é um nome

respeitado internacionalmente. Ele
leciona em diversas universidades
de ponta ao redor domundo.Anton

estará, no dia 6 de junho, no Cejas,
das 18 às 22 horas. Essa capacitação
é promovida pelo IELjSC. Trata-se
de uma oportunidade rara ter um

palestrante deste porte entre nós. As
inscrições podem ser feitas no site
do IEL (www.ielsc.org.br).

Orçamento
familiar

Apresentar aosparticipan
te"

.

que através de um plane
jamento familiar e acreditan
do em si mesmo poderemos
realizar grandes conquistas
- mesmo que acreditemos que
o orçamento é pequeno - é o

objetivo de qualificação ofere
cida pela Apevi, no dia 10 de

julho. Trata-se de um tema

dos mais relevantes para as

empresas que podem ajudar
os colaboradores com a divul

gação destes enfoques.

Produção
científica

O Brasil- ocupa atualmente o

13° posto no ranking das nações
com maior volume de produção
acadêmica. Está no 47° posto,
quando se trata de inovação. A
conclusão é bem clara: estamos

escrevendo bastante, mas fazendo
muito pouco em termos de pes
quisa aplicada. Por isto não temos
muitas ideias para apresentar.
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Cardiologia com as

obras quase prontas
VISTORIA Antes de entrar em funcionamento, estrutura anexa

ao Hospital Jaraguá será avaliada pelo Ministério do Saúde

Carolina Veiga

Depois de mais de qua
tro anos de trabalhos,

a previsão é de que até o

dia 31 de julho as obras do
Centro de Cardiologia do

Hospital Jaraguá sejam
concluídas. Após esta data
e a instalação do mobiliário
e dos equipamentos, será a

vez de aguardar a vistoria

da Vigilância Sanitária e

posterior aprovação doMi
nistério da Saúde para que

. a unidade entre em funcio
namento.

No total, foram investi
dos na obra R$ 45 milhões.
Mais de 90% deste valor foi

captado a partir de doações
da iniciativa privada, de

pessoas físicas e do Poder
Público. O governo do Es-

tado contribuiu com R$
14,6 milhões, a Câmara de
Vereadores com mais R$
1,3 milhões. As doações de

pessoas da comunidade

que se comprometeram a

contribuir com quantias
mensais a partir do paga
mento de camês somaram
mais R$ 1 milhão. "Ain
da devemos R$ 2 milhões

para a construtora. Todo

o restante, incluindo os

equipamentos, já foi pago",
disse o presidente. da co

missão de obras e respon
sável pela captação dos re

cursos, Waldemar Behling.
O prédio de sete andares

abrigará o centro cirúrgico
cardiológico, 10 leitos de
Unidade de Tratamento ln':'
tensivo (UTI), destinados
exclusivamente a pacientes
da cardiologia e mais 10

leitos de UTI destinados a

internação de adultos, além
das salas de clínica médica.

EDUARDO MONTEClNO

MODERNIZAÇÃO Investimentos priorizaram a aquisição de equipamentos importados, de última geração

Médicos cirurgiões virão de outras cidades'
Enquanto as obras são

finalizadas, uma equipe
de profissionais médicos é
contratada para atuar no

Centro de Cardiologia do

hospital. De acordo com

Waldemar Behling, foi dada quatro a cinco médicos que
liberdade para que o futuro farão as consultas e as cirur
chefe da Cardiologia, Djal-: gias da cardiologia. Sabe-se
ma Luiz Faraco, selecione .que eles são de fora de Jara
os profissionais que inte- guá e virão para a cidade",
grarão a equipe. "Serão de, informou Behling.

O médico Djalma Fa

raco foi o responsável pela
implantação de' equipes de

cardiologia nos hospitais de

Joinville, Blumenau, Tuba
rão e F1orianópolis.

Soma em equipamentos chega a US$ 7milhões
O responsável pela cap

tação dos recursos, Walde
mar Behling revelou que
apenas na aquisição dos

equipamentos para o Centro
de Cardiologia foram inves
tidos US$ 7milhões. Todo o
material adquirido, desde as

macas aos utensílios de ins

trumentalização, as máqui
naspara exames e de esterili-

zação foram importados. "A
escolha pelos equipamentos
importados aconteceu por
três fatores: a qualidade, o
preço e a facilidade que te

mos como entidade sem fins
lucrativos para coinprar no
exterior", explicou Behling.
Parte do material está em

Jaraguá do Sul e aguardam
a conclusão das obras para

instalação.
, Quase metade do valor,
US$ 3 milhões, foi desti
nada a compra de apenas
duas máquinas. A primeira
delas, de Hemodinâmica,
custou US$ 2 milhões. Ela
será utilizada para a reali

zação de exames clínicos de
cardiologia e procedimen-

.

tos cirúrgicos não-invasi-

vos, corno cateterismos,
Outro equipamento já

adquirido foi o de cintilo

grafia. Ele realiza exames

de obtenção de imagens por
meio da injeção de material
radioativo nas artérias dos

pacientes e uma profissio
nal especializada no uso da

máquina já foi contratada.
O custo foi déUS$ 1milhão.t

Corupá

Reajuste de 2% não

agrada aos servidores
Outro lado

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis' da Comar
ca de Jaraguá do Sul (SC), no uso de suas atribuições legais, na forma

preconizada pelo §4°, do artigo 26,' da Lei n" 9.514/97, através do presen
te edital promove a intimação do Sr. SILVIO RICARDO NUNES VELOSO,
brasileiro, solteiro, maior, empresário, CI n? 2,670.931-7 - SESP/SC, CPF n?

018.336.479-12, com endereço na Rua 985-Hilario Floriani, n° 40, Aparta
mento n? 53A, Bairro Nova Brasília, neste município de Jaraguá do Sul (SC),
para fins de cumprimento das obrigações contratuais vencidas, decorrentes
do financiamento imobiliário nO 000598677-P, firmado em 18/09/2009, ga
rantido por alienação fiduciária, perante o Banco-Bradesco SA, registrado
neste Cartório Imobiliário sob o n? R,2-58.530, ficha 01v, Livro n02, na matrí
cula imobiliária n? 58.53Cí, e no R,2-58.541, ficha 01v, Livro nO 2, na matrícula
imobilíária nO 58.541, referente ao imóvel situado no mesmo endereço acima
declinado. E como o fiduciante retronominado esteja em lugar incerto ou não

sabido, não tem sido, pois, possível intimá-lo pessoalmente, o faz a Oficiala

signatária, através do presente Edital, para que a fiduciante compareça a

este Ofício de Registro de Imóveis, situado na Rua Barão do Rio Branco,
nO 414, Centro, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), onde deverá purgar
a mora do débito em atraso, acrescidos dos encargos contratuais, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da última publícação
deste Edital, cientificado, ainda de que o não-cumprimento da obrígação no

prazo aqui estipulado, garantirá o direito de consolidação da propriedade
do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO BRADESCO SA - nos

termos do artigo 26, § 7°, da Lei n? 9514/97
JARAGUÁ DO SUL (SC), 31 de Maio de 2013.
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Com a aprovação naúlti
ma segunda-feira na Câma
ra de Vereadores de Corupá
do projeto de lei que reajusta
o salário do servidor muni

cipal em 2%, contrariando
a reivindicação da categoria
que pedia por 7,16%, o Sin

sep (Sindicato dos Servido
res Públicos Municipais)
organiza nova assembleia
no dia 12 para discutir a si

tuação. O presidente da en

tidade, Luiz Cezar Schõmer,
não descarta a possibilidade
de paralisação dos funcioná
rios. "A revolta e a indigna
ção émuito grande", diz ele.

O Sinsep tentou negociar
com o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) o reajus
te de 7,16%, que correspon
de à inflação do período, e

aumento do vale-alimenta

ção paraR$ 350.
Porém-o projeto aprova

do, que recebeu seis votos fa
votáveis e duas abstenções -

dosvereadores JoséGottardi
(PT) eAurimar Lipinski{PP)
-, concedeapenas 2% de au
mento salarial e vale alimen

tação no valor de R$ 286. "

Além disso, o sindicato
reivindicava o cumprimento
do piso salarial dos servido
res do magistério, com um

reajuste de 7,9�/o na tabela
salarial, retroativo a t? de ja
neiro deste ano.

Em relação ao reajuste
dos professores, Schõrner
afirma que o sindicato irá
entrar com uma ação ju
rídica contra o Executivo.

De acordo com o pre-
. "

sidente da Câmara, Alceu .;
Moretti (PMDB), os parla-. ?'
mentares, juntamente com .'
o prefeito Luiz Carlos Ta

manini (PMDB), chegaram·
a se reunir- com o sindicato
antes da aprovação do rea

juste de 2%. Na ocasião, o
Executivo leria detalhado a

situação financeira do mu

nicípio. "Vimos inclusive
um parecer do Tribunal de

Contas, dizendo que o gas-
to com a folha de pagamen
tos já está no limite", diz o

parlamentar,
Tamanini confirmou as

reuniões e alega que os ve

readores foram responsá-F
veis ao aprovar a proposta
do Executivo. Segundo ele,
hoje, 53,11% da receita COT-:
rente líquida do município
estão comprometidos com

a folha de pagamento dos
346 servidores efetivos e 45

_

comissionados. "Agora é re- -

'

zar para que a arrecadação
cresça, porque já estamos no
limite", diz ele.

Já sobre a reivindi

cação do Sinsep de cum

primento do piso salarial
dos servidores do magis
tério, com um reajuste de

7,97%, retroativo a r? de

japeiro deste ano, o pre
feito disse que irá "cum

prir quando for possível".
"Nossos professores estão

. todos (recebendo) acima
do piso. Amédia hoje é de

R$ 2,7mil", disse.
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BOll1beiros voltam
ao posto de Nereu

unidade atende apenas no

período noturno, de segun
da a quinta-feira, e o dia in
teiro de sexta a domingo.

Nesses horários, uma

guarnição de duas a três

pessoas é deslocada com

uma viatura para o plantão
no bairro. "As estatísticas
mostram que temos poucos
casos ali, numa média de
uma ocorrência a cada dois
dias", explicou o comandan
te Jean CarlosWalz. "Outro
fator é a disponibilidade

RESTRJTO Depois
de cinco meses

fechada, unidade
opera em horários

específicos

Débora Remor

A subsede dos Bombeiros
fiVoluntários de Jara

guá do Sul no Bairro Nereu
Ramos voltou a operar esta
semana, depois de cincome
ses fechada. Por enquanto, a

dos voluntários, maior nos
finais de semana e durante
a semana à noite." Quando
uma ocorrência na região é

registrada fora do horário
de funcionamento da sub

sede, os socorristas saem do
Centro e levam entre cinco
e sete minutos para chegar
ao local.

Ele lembra que a im

plantação das faixas prefe
renciais a ônibus e veículos
de emergência deu mais

agilidade aos atendimentos

na área central. "A maioria
das pessoas está respeitan
do e o primeiro impacto é

que facilitou muito, prin
cipalmente nas horas de

pico." As. unidades dos bair
ros Centro, João Pessoa e

Barra do Rio Cerro estão.
funcionando normalmente
em período integral. "Tam
bém fiz um pedido para que
a Prefeitura ceda quatro
servidores para a corpora
ção, mas ainda não recebi

resposta", comentouWalz.

Crime de trânsito

Motorista sem CNH é multado
Um jovem de 18 anos foi

detido pela Polícia Militar

depois de se envolver num

acidente com um ônibus, na
Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, no Bairro Centená

rio, em Jaraguá do Sul, por
volta das 23h30 de segunda
feira. Ele conduzia um Gol,

Napista
Criança se fere
em atropelamentomas não era habilitado, o que

configura crime de trânsito.
Amulta prevista é de R$ 574.
O proprietário do carro tam

bém foi multado no mesmo

valor, com punição de sete

pontos na CNH, por entregar
a direção de veículo à pessoa
não habilitada.

Um menino de oito anos foi atropelado por
um Gol, com placas de Jaraguá do Sul, na Rua
Manuel Francisco da Costa, noVieira.A criança
estaria atravessando a rua quando foi atingida
pelo veículo nomeio da pista, por volta domeio
dia de ontem. A vítima teve ferimentos leves e

foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380�Centro
89251-201- JABAGUADO SUl- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INI1MAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código
de Normas da CCI/SC. para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito àsustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
1NI1MAD0S DOPRm:ESTO:

Apontamento: 247643/2013 Sacado: AllNE GOEGEN Endereço:
RUA PAUlOVOlTOllNl 858 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830
Cedente: MARMORARIA IAWIN UDA Sacador. - Espécie: DMI
- N° Titulo: 074004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 460,00 -

Data para pagamento: 10/06/2013- Valor total a pagar R$560,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 460,00 - juros: R$ 1,38
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 248517/2013 Sacado: CRlSTINAMAITOS Endereço:
RUAWILLYKRUTSCH 837 - SANTOANTONIO - jABAGUADO SUl
SC - CEP: Cedente: ESCOlA Ç.llNlCORPO Sacador. - Espécie: NF
- N° Titulo: II - Motivo: faltãde pagamentoValor: R$ 350,00 - Data

para pagamento: 10/06/2013-Valortotal a pagarR$455,17Descrição
dosvalores: Valor do título: R$ 350,00 - juros: R$ 5,60 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$39,72

Apontamento: 248520/2013 Sacado: CRISTINAMATIOS Endereço:
RUAWILLYKRlITSCH 837 - SANTOANTONIO - JABAGUADOSUl
SC - CEP: Cedente: ESCOlA CLINlCORPO Sacador: - Espécie: NF
- N° Titulo: 10 - Motivo: falta de pagamentoValqr: R$ 350,00 - Data

parapagamento: 10/06/2013- Valor total apagarR$458,78Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 350,00 - juros: R$ 9,21 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$39,72

Apontamento: 248527/2013 Sacado: DARLEI DOS SANTOS Ende
reço: RUA ROBERTO SEIDEL 1423 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: COOPERATIVA CREDEMPRESARlOSAIJDVALE DO RIO
NE Sacador. - Espécie: CT - N° Titulo: 686.218 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 645,33 - Data para pagamento: 10/06/2013-Valor
total a pagar R$764,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$
645,33 - juros: R$ 10,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$p,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 247686/2013 Sacado: EMIDIO SOARES DA SILVA
Endereço: RUA 880- HERCIllO ANACmO GARCIA - TRES RIOS
DO I)IORTE - jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: MARCIO PISKE Sa
cador: - Espécie: NF - N't Titulo: 02-03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 630,00 - Data para pagamento: 10/06/2013- Valor total a
pagar R$725,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 630,00 -

juros: R$ 8,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 247688/2013 Sacado: EMIDIO SOARES DA SILVA

Endereço: RUA 880- HERCIllO ANACLETO GARCIA - TRES RIOS
DO NORTE - jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:MARCIO PISKE Sa-

cador: - Espécie: NF - N° Titulo: 03-03 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 630,00 - Data para pagamento: 10/06/2013- Valor total a
pagar R$719,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 630,00 -

juros: R$I,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 246438/2013 Sacado: EMILIO ARNOW Endereço:
BR 280 N 217 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HANSATUR
TRANSPORTE E 1URISMO UDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TI
tulo: 8635 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$171,00 - Data para
pagamento: 10/06/2013- Valor total a pagarR$300,35 Descóção dos
valores: Valor do título: R$ 171,00 - juras: R$ 0,62 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência:
R$55,78

Apontamento: 248308/2013 Sacado: FIDEUS COM. DlST BEBIDAS
UD Endereça: RUAMAXWILHEIM,604 - VIlA BAEPEND - jABA
GUADO SUl-SC - CEP: 89256-030 Cedente: SCHIEWE COMERCIO
S UDAEPP Sacador: - Espécie:DMI- N° Titulo: 2218 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$167,00 - Datapara pagamento: 10/06/2013-
Valar total a pagar R$243,12 Descrição dos valores: Valor do título:
R$167,00 - Juros: R$ 0,33Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 248273/2013 Sacado: GILMAR FARlAS ,ME Ende
reço: 732-WERNER S1l\NGE, 108 - VIlA RAU - JARAGUA DO SUl
- CEP: Cedente: IMOlA FACTORING FOMENTOMECANmUDA
Sacador: KEIBOR INDUSTIUA E COMERCIO DE CALCADOS UDA

Espécie: DMI- N° Titulo: 2866-1- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 252,00 - Data para pagamento: 10/06/2013- Valar total a pagar
R$332,02Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,00 - Juros: R$
0,84 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 248267/2013 Sacado: INST MESCH LUZ DO DIA
UDA Endereço: RUA JOAO TOZINI 2144 - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Cedente: ELEIRlCADANUBIO INDUSTIUAE COMERC
MATERIAIS EL Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1I1275E II -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.483,53 - Data para pagamen
to: 10/06/2013-Valor total a pagar R$L6I5,72 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.483,53 - juros: R$ 3,46 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital:R$ 23, 10 Condução:R$ 37,60 - Diligência: R$55,78

Apontamento: 248360/2013 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ
DO DIA L Endereço: R: jOAOTOZlNI, 2144 - jOAOTOZINI - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: ELETRlCA COMERCIhlANDRA
UDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: E050593631 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 1.094,40 - Data para pagamento:
10/06/2013- Valor total a pagar R$1.225,31 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.094,40 - juros: R$ 2,18 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 37,60 - D�gência:R$ 55,78

Apontamento: 248265/2013 Sacado: jESSICA CAROLINA
SCHEIWERT Endereço: BR 280, m - jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Cedente: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO
UDA Sacador: L R BREDAME Espécie: DMI - N'Tlrulo: 0015 - Mo
tivo: falta de pegamento Vaiar: R$ 483,33 - Data para pagamento:

, r t .
.

10/06/2013- Valor total a pagar R$564,44 Descóção dos valores:
Valor do título: R$ 483,33 - Juros: R$ 1,93 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital:R$23,IO Condução: R$24,50-Diligência:R$19,33

Apontamento: 248266/2013 Sacado: jESSlCA CAROUNA
SCHEIWERT Endereço: BR 280, rrt - laraguã do Sul-SC - CEP:
89250-000 Cedente: BFACASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO
UDA Sacador: LR BREDAME Espécie:DMI- N°TItulo: 0017 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 118,00 - Data para pagamento:
10/06/2013- Valor total a pagar R$197,65 Descrição das valores:
Valor do título: R$ 118,00 - Juras: R$ 0,47 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$23,10 Condução:R$24,50- Diligência: R$19,33

Apontamento: 248305/2013 Sacada: PROSHITEX IND. COM En

dereço: RUA AFFONSO BARTEl;;233 - VIlA BAEPENDI - JARAGUA
DO SUl-SC - CEP: 89256-110 Cedente: MEC TEXTIL RESENDE
ITDAME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2466 - Motiva: falta
de pagamentoValor. R$108,00 - Data para pagamento: 10/06/2013-
Valar total a pagar R$184,22 Descrição dos valores: Valar do título:
R$108,00 - Juros: R$ 0,43Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15.94

Apontamento: 248316/2013 Sacado: ROSAPOP COMERCIO ROU
PAS LIDA Endereço: RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSlA,
417 - VIEIRAS - jABAGUA DO SUl-SC - CEP: 89257-000 Cedente:
MARA RUBIA BATISlA - ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
772/1 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 267,60 - Data para pa
gamento: 10/06/2013- Valor total a pagar R$351,32 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 267,60 - Juros: R$ 1,15 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$22,72

Apontamento: 248333/2013 Sacada: ROSELENE MACHADO En
dereço: R AEILIO LUNEU, 3848 - ID\POCU - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Cedente: NUTRIPLAST IND E COMERCIO UDA Saca
dor - Espécie: DMI- N°Titulo: 104580/103 - Motivo: falta de paga
menta Valor. R$ 401,82 - Data para pagamento: 10/06/2013- Valor
total a pagar R$549,64 Descrição dos vaiares: Valor da titula: R$
401,82 - juros: R$I,07 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 73,80

Apontamento: 248270/2013 Sacado: THIAGO SCHNAlDER lA
VARES Endereça: RUA DOMINGOS ANACLEfO GARCIA 1750
- Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89266-300 Cedente: COOPERATIVA DE
CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: CWM'SERVICOS
UDAME Espécie: DMI- N°Titulo: 1559/0001- Motivo: falta de pa
gamento Vaiar: R$ 70,00 - Data para pagamento: 10106/2013- Valor
total a pagar R$169,80 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$
70,00 - Juros: R$ 0,23 Emolumentos: R$ 12.25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no

, jornal "OCorreio do Povo", na data de 05/06/2013. jaragué do Sul
(SC), 05 de junho de2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 17

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nO. 616, devidamente
autorizado pela Credora Fiduciária Brazilian Securities Companhia de
Securitização, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de'
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará
realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Junho de 2013 às 11 :00 horas, Segundo Leilão:
dia 13 de Junho de 2013 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes
Filho, 145 - con], 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições
de venda constarão' no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet

Descrição do Imóvel: O apartamento nO 408, Bloco "B", do Condominio Floresta,
de nO 169, situado no lado ímpar da Rua 158 - Hermann Schulz, bairro Vila Lenzi,
nesta cidade de Jaraguá do Sul/SC, localizado no 4° pavimento ou 3° andar, com a

área privativa de 48,17 m', área comum de 6,04 m', área total de 54,21 m', fração
ideal ao terreno de 3,125%. Matrícula nO 35.378 no Oficio de Registro de Imóveis
de Jaraguá do Sul/SC. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1° Leilão

R$127.728,59. Valorde Venda do Imóvel acima descrito, 2° Leilão R$ 88.673,80.
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro públicoteilão, o maior lance oferecido
for inferior. ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data
acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que
igualou superior ao valor da divida, das despesas, dos prêmios 'de seguro, dos
encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados
até a data do leilão. Correrão por conta do-comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão ao Leiloeiro de
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposta de Transmissão, Foro,
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel se
encontra.ocupado , e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o

arrematante alegar desconhecimento das condições, caracteristicas e estado de

conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador,
que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na

posse, na forma do artigo nO 30, da Lei nO 9.514/97.

Informações no escritorio do Leiloeiro: (11) 4O 8 3 - 2 57 5
www.biasileiloes.com.br

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

X ESTADO DE SANTA CATARINA

� MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2013. SECRETARIA DA
FAZENDA. Tipo: Menor preço GLOBAL OBJETO: Contratação de
assessoria técnica especializada na área de orientação de elabo

ração de projetos e acompanhamento de processos, no âmbito do
Distrito Federal, junto aos Órgãos Governamentais Federais, Orga
nismos Internacionais e Embaixadas, e na área de captação de re

cursos junto ao Governo Federal, Instituições Financeiras Nacionais
e Internacionais e Organismos Internacionais, em conformidade com
o Anexo VII - Minuta de Contrato e Anexo II - TERMO DE REFE
RÊNCIA REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às.
13:30 horas do dia 18 de junho de 2013, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquar
dt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Con
tratos. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 66.200,00
(sessenta. e seis mil e duzentos reais). INFORMAÇÕES: A integra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no

endereço www.]araguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 03 de

junho de 2013.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que MARCOS ANTONIO MARCOLLA, CI n? 1.982.356-
8-SESP/SC, CPF nO 576.143.429-68, brasileiro, comerciante,
casado com FRANCINE EMMENOORFER BERTOLlNI MAR

COLLA, CI n? 3.817.212-SESPDC/SC, CPF nO 005.092.009-07,
empresária, pelo regime da Separação de Bens, na vigência da
Lei 6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se registrado nesta
Serventia sob nO 8.702, ficha 01, Livro 3-RA, residentes e do
miciliados na Rua Emilio Butzke n? 123, nesta cidade; requer
com base no art.18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado na Rua ll-Roberto Ziemann, bairro
Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul/SC, conforme Certidão n? 220/2011, expedida em

12/07/2011 e revalidada em 17/05/2012, Proc. n" 12865/2012,
assinado corno responsável técnico, o técnico em agrimensura
Antonio Carlos da Silva, CREA nO 47483-8, ART nO 4050995-5.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 25.000,00m2, sendo constituído de 6 (seis) parcelas, sistema
viário e remanescente.

'

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve

este, no endereço da Serventia: Rua 16-Ba
rão do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá
do Sul/SC.

.

.1
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JARAGUÁ DO SUL, 31 de Maio de 2013.
AOFICIALA

"
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Prants analisa o futuro
dos Breakersf
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PIONEIRO Um dos precursores do futebol americano no país,
Dennis Prants comenta o bom momento vivido pela modalidade

f)Jaraguá Breakers es
Vtreia nofim de sema
na emmais uma edição do
Torneio Touchdown, um

campeonato brasileiro de

futebol americano. Ape
sar da modalidade ain
da engatinhar no país, a
competição é uma mostra
do quanto oJootball'ainda
pode crescer. Com pairoci
nadares fortes, transmis
são por televisão fechada,
cotas de apoio aos clubes

(R$ 20 mil) e capacitação
aos gestores das equipes,
o TID - como é conheci-

do - segue com sucesso a

receita americanapara se

promover um evento es

portivo.
Por este motivo entre

vistamos Dennis Prants,
que além do técnico da

equipe jaraguaense foi
um dos precursores da
modalidade no Brasil. Ele

fundou a primeira equipe
da modalidade, o extin
to Caxias Panzers. Nin

guém mais apropriado
para comentar o atual
momento vivido pelo es

porte da bola oval.

o Correio do, Povo -

Quais são as reais chances
do Jaraguá Breakers no

Torneio Touchdown?
Dennis Prants - Temos

chance de fazer uma campa
nha melhor do que ano passa
do. Podemos, se o time conse

guir aplicar o que está sendo

treinado, chegar na final.

, OCP - Até que ponto os

três reforços estrangeiros
podem ser diferenciais na

equipe?
Prants - Nós fizemos urna

pré-temporada longa e a base
do time é ótima.'Os reforços
estrangeiros são importantíssi
mos, mas acredito no grupo. O

conjunto do Breakers é forte. E
com a ajuda deles, aindamais.

OCP - Um quarterback
americano pode ser um

diferencial nos jogos deci
sivos?

Prants - Sim. Quarterback
é a posição mais complicada. A
mais difícil de jodos os espor
tes. Um americano pode fazer

a diferença, desde que o time
e o atleta estejam em sintonia.

<'

OCP - Em quais atletas
do elenco você aposta suas
fichas? Quem pode súr
preender no Nacional?

Prants - Não aposto em urn

ou dois jogadores. Meu planeja
mento inteiro envolve o uso de

todos, de forma igual. Espero
que todos, quando estiverem em

campo, desempenhem o máxi
mo. Meu destaque é o conjunto.

akers reúne condições para
isso?

Prants - A única saída é
um patrocinador grande. O

'football' no Brasil cresceu de
mais. Tem até transmissão na

televisão fechada de um cam

'peonato nacional.

OCP - Você é um dos

pioneiros do esporte no

país. Como enxerga essa

.atual fase do futebol ame
ricano?

Prants - Depois de 25

anos, vejo pela primeira vez

que os donos de times enten

deram que a parte mais impor-
.tante de um time de 'football' é
o departamento de treinadores.
Acredito que os times que in-

.

vestirem na base, conseguirem
treinar de três a quatro dias

por semana e investirem nos

treinadores, vão obter resulta
dos em quatro ou cinco anos. E

resultado concretos.

OCP - O Jaraguá Bre-
/' akers está completando
dez anos. Fora de campo,
como você enxerga a es

trutura da equipe hoje?
Prants - Desde de que che

guei, o time evoluiu muito. Mas
uma equipe de 'football', para
se manter entre os seis melho
res do país hoje, precisa ter um
campo próprio para que possa
treinar a base (SUb-19) e o gru

po principal pelo menos quatro
dias da semana.

OCP - E o Jaraguá Bre-

OCP - Esse investimen
to nos treinadores passa

pela vinda de nomes como

BobValesente, ex-campeão
doSuperbowl, que realizou
alguns treinos no Jaraguá
Breakers neste ano?

Prants -, Também. Os

treinadores aqui precisam se

qualificar. Tem time onde o

treinador entende menos do

que o jogador. E jogador que
já não sabe muito. Como esse

time vai jogar com qualidàde?

OCP - O Torneio Tou

chdown veio para mudar a
história do futebol ameri
cano no Brasil?

Prants - Acho que tudo que
aconteceu no Brasil deu uma

contribuição para a evolução.
O Carioca Bowl, o Sulbowl, os

Estaduais, os Bowls - como

o Pantanal Bowl, o TTD e a

LBFA. Hoje o TTD é o melhor -

. campeonato. Acredito que em

pouco tempo teremos um Na

cional só. Espero que os Esta

duais sejam praticados somente
com atletas SUb-19. Vejo essa

uma forma de dar qualidade
e preservar o atleta de futebol
americano no Brasil.

Futebol

Jaraguáfaz
amistoso
o Sport Club Jaraguá disputa

urn amistoso no próximo domingo.
A partir das 15h30, a equipe rece

be o Ipiranga, de Rio Negrinho,
no Estádio do Botafogo. Enquanto
o Leão do Vale se prepara para a

Divisão de Acesso do Campeonato
Catarinense, o adversário trabalha
nos bastidores para ocupar a vaga
do Joaçaba, que desistiu da compe
tição na semana passada.

Tênis

Inscrições ao
CircuitoATJ

Estão abertas as inscrições para
a segunda etapa do Circuito ATJ

de Tênis 2013, que será realizado
entre os dias 11 e 16 de junho,
nas dependências do Clube Atlé
tico Baependi. Elas podem ser

realizadas até o próximo dia 7.
Os sócios da ATJ, bem como seus

dependentes, devem fazer suas ins

crições através do site www.atj.org.
br. Os demais interessados devem
ir na secretaria do clube.

Segundona
Dezesseis times
nocertarne

O Campeonato Regional da Se

gunda Divisão contará com 16 equi
pes em 2013: VIla Rau, Tupy, Avaí,
Tecnopoan, Rio Cerro, Operário,
Vitória, Ponte Preta, JJ, Atlas, Gua
rany, Rio Molha, Grêmio Ganbaldi,
Flamengo, Atlético e Roma. Na pri
meira fase, os clubes foram divididos
em duas chaves. A competição está

previstapara iniciar dia 6 de julho.

Bom de Bola

Último dia
. .-

paramscnçoes
Hoje é o último prazo para as

escolas inten��sadas em disputar.o
Campeonato Bom de Bola fazerem
suas inscrições na Fundação Mu

nicipal de Esportes e, Turismo. A

competição, acontece entre os dias

24 e 28 de junho. As fichas podem
ser baixadas no site da autarquia
(wwwfmeiaraguadosul.com.brjna
aba 'Eventos'.
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ivôlei divulga competições
ATUANTE Há uma década promovendo o voleibol na região,'Amivôlei realiza
competições de quadra e de areia. Primeiro evento será no próximo dia 23

TIm seu décimo ano de atividades;
na Associação Amigos do Vôlei
(Amivôlei) anunciou o cronograma
de eventos a serem realizados em

2013. Os torneios incluem as moda
lidades de voleibol de quadra - que
contará com a colaboração da Es
cola Renato Pradi - e vôlei de areia
- que terá o auxílio da FundaçãoMu
nicipal de Esportes e Turismo.

Para as quadras, estão pro
gramadas nove competições, nas
categorias mini (com até 11 anos),
iniciantes (com até 12 anos), pré
mirim (com até 13 anos), mirim
(com até 14 anos), em ambos os

naipes, além de um campeona
to adulto .feminino, Os locais das

disputas ainda estão sendo defini-
dos pela organização.

Na areia, estão confirmados
sete torneios, que foram dividi
dos em faixas etárias: três são

para atletas até 15 anos, três para
atletas até 18 anos e um para
adultos, nos dois naipes. Os jogos
serão realizados no Acaraí.

Os doismelhores colocados em

cada competição serão premiados
com troféus e medalhas. O terceiro

lugar receberá apenas medalhas.
Os destaques e as revelações das

competições também serão agra
ciados com medalhas.

O calendário inicia no próxi
mo dia 23, com um torneio mi
rim masculino de quadra. Já o

encerramento será no dia 10 de

dezembro, com um festival de
mini vôlei. Os valores das inscri

ções variam de R$ 210 (no adulto
feminino) a ikg de alimento pe
recível (no mini voleibol).

Para outras informações, os

interessados devem contatar o

professor Cezar Augusto de Oli

veira, no email cezarol@terra.
com.br.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EM SETEMBRO Realização de um campeonato feminino
adulto está nos planos da Amivôlei, que comemora dez anos

1iiatlo

Guaramirim organiza prova de revezamento parajulho
Guaramirim realiza um triatlo

de revezamento no próximo dia 7
de julho. A competição pode ser

disputada por equipes masculi
nas ou mistas. No masculino, os

três inscritos devem.ter na soma
tória das suas idades 70 anos ou

mais. Na categoria mista, não há

limitação. A primeira prova será
de canoagem, com largada nos

fundos da Escola Waldemar Sch

mitz, em Jaraguâ do Sul. De lá,
os participantes percorrem izkm
até chegarem ao Posto Guarami
rim. Ali entram em cena os ci-

EMJARAGUÁDOSUL.
OOIADOMBO,AMBIENTE �--
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distas, que percorrem 18km nas

estradas Bananal do Sul e Ponta

Comprida. Retornam até a BR-

280, entrando no Guamiranga,
onde começa a prova de corrida.

A pé, percorrem 4km seguindo
pelas ruas Ervino Hanemann e

28 de Agosto, até chegarem aô
Ginásio Rodolfo Jahn. Informa

ções no 3373-1084.
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Série A com nove partidas hoje,
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NA PONTA São Paulo, Vitória e Botafogo colocam a liderança à

prova, em rodada onde O Flamengo tem Florianópolis como casa

A pós três rodadas, três
rLquipes dividem a li

derança do Brasileirão:
São Paulo, Vitória e Bo

tafogo. Entretanto, o tor

neio ainda conta com - 35
rodadas por jogar e muitas
emoções estão reservadas.
Na noite de hoje, nove jo
gos movimentam o futebol

pelo Brasil.
Sem contar com o ata

cante Éder Luis, o Vasco

recebe o Atlético-MG, às

21h, no Raulino de Olivei
ra. No Galo, Cuca vai pou
par Ronaldinho Gaúcho e

Diego Tardelli. Na Arena

NBA

Final está
definida

Após enfrentar difi
culdades contra o India
na Pacers, o' Miami Heat

conseguiu confirmar vaga
na final e vai encarar o

San Antonio Spurs, do

pivô catarinense Tiago
Splitter. No Spurs, os des
taques. são Ginóbili, Dun
can e Parker. No Heat,
LeBron, Wade e Bosh,
O primeiro jogo ocorre

amanhã, às 2;2h.

I.
I

i

t
�
I�

do Jacaré, o Cruzeiro en

frenta o Corinthians, às
.

22h. Na equipe paulista,
Romarinho deve dar lugar
a Douglas no time titular.
Em jogo difícil, o Grê

mio duela contra o Vitó
ria, às 21h, na Arena. No

Morumbi, o São Paulo
encara o Goiás, às 19h30.
O principal desfalque no

tricolor será o lateral Car

letto, que rompeu os liga
mentos do joelho e ficará

afastado por seis meses.
Buscando se recuperar,

o Criciúma recebe o San

tos, às 19h30, no Heriber-

Lutas

Rampageno
Bellator

Considerado uma das
maiores lendas do UFC, o
norte-americano Quinton
Rampage Jackson mudou
de ares e assinou contra
to com o Bellator, organi
zação rival. Aos 34 anos,

Rampage foi campeão dos

meio-pesados em 2007,
mas vinha de duas derro
tas consecutivas. O último
revés foi para o brasileiro
Glover Teixeira.

to Hulse, Ainda em Santa

Catarina, o Flamengo en

cara o Náutico, às 22h, no
Orlando Scarpelli.
No Sergipe, o Botafogo

duela contra o Bahia, às

22h, no Batistão, Ainda
sem vencer, a Portuguesa
recebe o Internacional,·
às 19h30, no Canindé. No
interior paulista, a Ponte

Preta enfrenta o Atlético

PR, às 21h, no Moisés Lu
carelli.

Amanhã, o Coritiba fe

�ha a rodada recebendo
o Fluminense, às 21h,. no
Couto Pereira. POUPADOS No Atlético-MG, Ronaldinho e Tardelli ficam de fora contra-o Vasco

Copa-Ia

Japão se

classifica
A Copa será em 2014,

mas já foi conhecido o pri
meiro integrante da com

petição. Em Saitama,' o Ja

pão ficou no empate com

a Austrália (1 a 1). Assim,
confirmaram a classificação
nas Eliminatórias Asiáticas
e participarão do torneio

pela quinta vez seguida, O
herói foi o meia Ronda, que
marcou o gol de empate nos
minutos finais.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J
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P - Pontos: J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols .Contra: SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

4'RODADA

05/06
19h30 - São Paulo x Goiás
19h30 - Cric1úma x Santos
19h30 - Portuguesa x Internacional
21h - Vasco xAtlétle<>MG
21h - Grêmio xVrtória
,21h - Ponte Preta x Atlético-PR
22h - Ramengo x Náutico
22h - Bahia x Botafogo
22h - Cruzeiro x Corinthians

06/06
21h - Coritiba x Fluminense

BRUNO CANTINUATLÉTICO-MG

Corínthíans

Propostas
porPaulinho

Fluminense

Nem é
negociado
o atacante Wellington

Nem está cada vez mais

próximo de se transferir.
O Fluminense recebeu

proposta de R$ 22,4 mi
lhões do Shakhtar Donetsk
e aprovou os valores. Da

mesma forma, Nem che

gou a acordo salarial com
os ucranianos. Os dirigen
tes já estudavam a venda
de atletas, quê deve aliviar
o financeiro do clube.

Devido ao impasse na

renovação do português
Vitor Pereira,' um brasilei
ro surge como candidato a

treinador do Porto. Demi
tido da Seleção Brasileira,
ManoMenezes é nome forte

n�s bastidores. No entanto,
a preferência ainda é pela
permanência de Pereira. O
técnico quer um ano de con

trato, mas os dirigentes só
aceitam dois anos.

Porto
<

Mano está
cotado

Após receber proposta
da Inter de Milão, o volan
te Paulinho voltou a atrair o
interesse da Europa. Desta
vez, o pretendente é o mi
lionário Mónaco, que foi

promovido no Campeona
to 'Francês, Porém, o Co
rinthians só deverá fechar
o acordo após a Copa das

Confederações. Para o des

fecho, o valor solicitado é de

R$ 56 milhões.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO 4'RODADA

04/06
19h30 - Oeste x Ceará
19h30 - Boa x ASA
19h30 - Rgueirense x Chapecoense
19h30 - Palmeiras x Avaí .

19h30 - Paysandu-PA x Paraná Clube
21h50 - Joinvillé x América-RN
21h50 -lcasa xAmérica-MG
21h50 - ABC x Bragantino
21h50 -São Ceetano xAtlético-Gõ
21h50 - Guaratlnguetá x Sport
*encerrados após o fechamento da edição
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P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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