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Esporte
Jaraguaenªes
encaram rally
Considerado uma das maiores

provas de regularidade do

Brasil, o Transcatarina terá
na disputa a participação de
seis duplas de Jaraguá do Sul.
Evento inicia dia 17. PÁGINA 17

Jaraguá do Sul

Pavimentação
no Bairro Rau
obras na Rua Afonso Nicoluzzi
devem ser retomadas. As
melhorias es�avam paralisadas
por causa da necessidade de

recuperar um pontilhão e

gàlerias pluviais. PÁG.IHA 6

Mercado
CDLemfesta
Entidade do setor lojista
prepara um evento com

homenagens para celebrar
os 45 anos de fundação.
LOURIVAl- KARSTEN, PÁGiNA 15

Câmara de Guaramirim
aprova a lei da Ficha Limpa

UNANIMIDAD� . Projeto do Executivo que condiciona a contratação de servidores no'

rnunlcíplo 'à�,�sência"�e condenação na Justiça passa na primeira votação. Segunda
, ',�:"',_.' -',i"

-
,i,

-

apreciação, que·-éteve confirmar essa decisão, será realizada na semana que vem. PÁGINA 4

,) .
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PONTO DE VISTA

WALTER JANSSEN
• Empresário

o que está
acontecendo
no Brasil?

Há pouco tempo atrás, éramos uma das coquelu
ches da economia global. Mais de 40 milhões de

brasileiros se juntaram à classe média. Fomos agracia
dos com a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas
em 2016. Parecia que finalmente havíamos enterrado
o clichê: 'O Brasil é o país do futuro' ... parece que con

tinuará sendo!

Agora, estamos enfrentando turbulências! Desde me

ados de junho, as ruas estão em convulsão por melhorias.
. Os protestos que se iniciaram com as tarifas de transpor
te público migraram imediatamente para ineficiência da
saúde, corrupção, e os custos com a Copa e Olimpíadas.

O governo ficou estarrecido com o escalar aluci
nante dos protestos! Não esperava, não entendia, e foi
totalmente incapaz de reagir eficientemente diante de
um movimento que não apresentava lideranças e ob
jetivos claros. Os governos têm elevada dificuldade de
tratar com movimentos que não apresentam uma linha
de comando ou estrutura organizacional definida.

Pesquisas mostraram que mais de 80% dos partici
pantes nos protestos se juntaram ao movimento incenti
vados pelas redes sociais, nada individual ou específico ...

Mas por que centenas de milhares de brasileiros
foram aos protestos ao invés de comemorar os ganhos
obtidos no passado recente?

O cientista político Samuel Huntington defende a

tese de que nas sociedades que experimentam eleva
ção de prosperidade, caso do Brasil recente com a nova

classe média, a demanda da população por melhores
serviços públicos cresce em velocidade muito superior
à habilidade do governo- em atendé-las. As insituições
políticas não conseguem acompanhar as expectativas
da população, agora com mais renda e informação.

O problema primário é político! O país tem dificul
dades de desenvolver as suas instituições políticas para
atender as evoluções sociais e econômicas ocorridas.
Esta inércia política é o que leva a população às ruas! A
nova classe média quer mais ... o mesmo de ontem não
atende mais ...

A reforma política parece ser uma solução para o

início de um processo profundo de reestruturação das
insituições políticas brasileiras. Pelo menos, de ime
diato poderíamos contar com a diminuição do número
de ministérios, boje quase 40. A necessidade de uma

estrutura de ministérios totalmente sem sintonia com

a realidade é fruto da imensidão de partidos políticos
existentes.

O sistema eleitoral precisa mudar! A população não
está mais satisfeita com o modelo atual. Está em busca
de melhor representacão de suas expectativas. Vamos
torcer para que o Congresso consiga entender a men-

. sagem das ruas, caso contrário,€) próximo movimento
de protestos poderá ter consequências desatrosas e de
difícil �X4H�ç_ão dos danos, "

I

COMENTÁRIO

Júlia, a bombeira
Doi quinta-feira passada. Eu es

r tava sentado na primeira fila
de cadeiras a espera de ser chama
do para começar a palestra. Pales
tra programada pela Associação
Comercial. de Massaranduba, na

região do Vale do rio Putanga,
quando fui abordado por uma me

nina linda, graciosa, brava, herói
ca e retumbante.

O 'nome dela? Ana Júlia, nove

anos. Chegou silenciosa, apresen
tou-se a mim, disse o nome, a idade
e o que desejava. Ela "deseja" um

carro de bombeiros. Um carro de

verdade, desses que apagam incên
dios e salvam vidas. Antes de dizer
mais, preciso dizer da lindeza da

menina, de sua educação, de seu

modo de falar, de sua impressiva
e

.

ingênua personalidade, ingênua
mas com o bom germe da cidada
nia lhe correndo no sangue.

carro de bombeiros, muitos no

município estão lutando por isso
e contam com a determinação da
Ana Júlia Granza para viabilizar o

sonho-cidadão, cívico. Julinha me

entregou o pedido, escrito a mão

por ela, e fotos do -que não sobrou
do carro de bombeiros acidentado.
Com ar sério e determinado, ela me

pediu que fizesse circular o pedido
entre as autoridades do Estado que
a podem ajudar, ajudando o muni

cípio de Massaranduba a ter o seu

carro de bombeiro e a não mais de

pender de carros de outras cidades.
Vai dar certo, Julinha, ah, se vai, vai
sim! Com a tua carinha de anjo, tua

determinação e tua vontade de ser

um anjo "disfarçada" de bombeira,
tenho certeza de que serás atendi
da. - Ó, ouve bem, escutas a sirene?
É o teu carro, o de Massaranduba,
que vem chegando ...

lUIZ CARLOS PRATES

A menina Júlia quer ser bom

beira-mirim, não tem ainda a idade

mínima, que começa aos 10 anos,
mas já botou na cabeça que quer
ser bombeira para salvar vidas, de
volver esperanças, ajudar, envolver
se, enfim,' com a dor alheia e com

as futuras alegrias das vidas que ela
vai ajudar a salvar. lindo, belo. Mas
a Julinha trouxe-me provas, docu
mentos que me fizeram ver em que
condições o único carro de bombei
ros de que dispunha o município de
Massaranduba ficou depois de um

. acidente. Ficou em nada,
Massaranduba precisa de um

das em Corupá, Schroeder e Massaranduba, três noi
tes de casas lotadas. Quero agradecer a este povo cata

rinense que a cada dia mais me encanta e conquista e,

claro, reconhecer também cada vez mais a força, o "ca

nhã"; que é o Sistema Catarinense de Comunicação, o

nosso SCC que reproduz no Estado a programação do
- "

SBT. Que formidáveis! Obrigado, amigos.

• Meios
Para tudo na vida há meios e meios ... Você já "ou

viu" a conversa aí de cima? Que bom. A menina Júlia
bem que me podia ter mandado um e-mail, preferiu
escrever uma carta, fazer o pedido de modo cerimo
nioso e pessoal. Muito mais impactante, muito mais
"real", mais perto de um bom resultado. Hoje, pes
soas se acomodam a modismos e esquecem que um

contato pessoal, um olho no olho, uma carta entre- .

gue em mãos produzem mais e melhores resultados.
Mas, é claro, exigem mais "trabalho", e trabalho, sa

bemos, é para os obstinados, os ardentes da fé. Não é

mesmo, Julinha Granza? .

• Falta dizer
-

Lá e cá. Não vi em Tóquio um único carro com vi
dros escuros e muito menos com um otário com son

zão no automóvel. Aqui os ordinários se escondem
atrás de vidros pretos e adaptam som de pátio de hos

pício, impotentes ... Se dependessem de mim, seriam
apeados do carro e levariam uma sova de pau. Que vão
fazer barulho nos quintos ... O? na minha delegacia ...

• Força
Semana que passou, fiz três dias de palestras segui-

Culttll'a

Horários para a seletiva
do Festival da CançãoPara participar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocOlTeiodopovo.com.br

Schr e1l"

Rio Hem realiza
assembleia

A comissão organizadora do Festival Jaraguaen
se da Canção 2013 disponibilizou no site jaraguado
sul.sc.gov.br - no espaço da cultura - o cronograma
de horários para a etapa eliminatória do evento, que
ocorre neste sábado. Serão selecionados seis dos
20 inscritos na categoria "Música Sertaneja" e seis
dos 15 inscritos na categorià "Música Popular Bra
sileira". A seletiva inicia às 8 horas, com reunião e

orientações para aquecimento vocal, definição da to

nalidade e ensaio com os violonistas acompanhado
res. As apresentações estão marcadas para as 9h15.
A tarde será reservada para os inscritos na categoria
"Música Popular Brasileira", com início às 13 horas,
para reunião e orientações. Às 13h30 ocorre a defi-,

nição da tonalidade e ensaio com os violonistas; às

14h15, o início das apresentações.

A Associação de Moradores Renova Rio \

Hem, de Schroeder, realiza na sexta-feira
uma assembleia para a posse da nova di
retoria. O evento acontece às 18h30, na

Escola Municipal Professora Sarita Beck
Rezende, na Rua Don Pedro, n? 1034. No
encontro serão empossados os seguintes
integrantes: Giovani Fodi (presidente),
Sheila Muller (vice), Janaina Duwe (secre
tária) e Josiane Schunke (tesoureira).
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CHARGE
E NO lEILÃO DE VEíCULOS •••

EDITORIAL

laraguá do Sulprecisa
planejar a.mobilidade

Na busca por uma solução da melho
ria do sistema de transporte urbano

de Jaraguá do Sul é necessário um pla
nejamento técnico .. A Prefeitura quer um

estudo mais profundo e detalhado sobre
o trânsito. Essa análise servirá de molde

para as ações políticas da mobilidade urba
na. Terão base na situação presente, mas

direcionada à expansão do município.
A duplícação e o novo anel viário da

BR-280 e a projeção de uma nova rota fer
roviária fazem parte das variáveis que mol
darão as ações de melhorias no trânsito e

transporte público.
As primeiras movimentações da atual

administração é ter um conhecimento de
talhado do sistema de transporte coletivo

existente, seus custos e demandas de in

vestimentos, além da análise contratual.
Essas ações irão determinar novos dire
cionamentos para a melhoria do sistema.

E dentro dessas avaliações foi perce
bida a falta de um planejamento ligado à

engenharia da mobilidade para a cidade,
que cresceu de forma desordenada e atual
mente sofre com essa carência.

"
A Prefeitura quer um estudo mais

profundo e detalhado s-obre o trânsito.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento
(Ipplan) tem um papel fundamental para
ajudar a direcionar um modelo, mas essa

capacitação tem de ser capitaneada por es

pecialistas da área.
Há um projeto de contratação de uma

equipe de engenheiros da Universidade
Federal de Santa Catarina. Mas, infeliz

mente, está parado por causa da discussão

política. Enquanto isso, o tempo passa.

* Os artiqos e opiniões assinados não retratam /'

necessariamente oposicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores.

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

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 171130 • Endereço: Av. Prefeito Waldernar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CPl9 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráficae Editora Correio do Povo Ltda

Emprego
Oportunidade
para estágios

A Capgemini, um dos principais provedores glo
bais de serviços de consultoria, tecnologia e terceiri

zação, recebe inscrições para seu Programa de Está

gio até 31 de agosto. São 180 vagas para estudantes de
nível universitário, que atuarão em projetos das áreas
de aplícação de serviços, organização de vendas, ser

viços financeiros, recursos humanos, gestão de pro
dutos e serviços nas cidades de Barueri (SP), Belo
Horizonte (MG), Brasílià (DF), Florianópolis (SC),
Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA). Para participar
do processo seletivo os interessados devem concluir
o curso de graduação até dezembro de 2014 e ter dis

ponibilidade para trabalhar 30 horas semanais. Al

gumas posições requerem conhecimentos do idioma

inglês. A candidatura deve ser realizada pelo síte-da

empresa: http://www.br.capgemini.com/carreiras.

Meio ambiente

Estudantes concorrem

ao prêmio Unimed
Um vídeo elaborado pelo aluno Guilherme

Stefan Harmel, com a colaboração dos colegas
Bruno, Gabriel, Juliana, Luana, Lucas e Melis-
sa, da Escola Municipal Machado de Assis, de

Jaraguá do Sul, concorre ao prêmio Unimed
-

de Jornalismo, na categoria "Novo Repórter".
Para que ele seja classificado para a próxima
fase da competição é necessária a votação pela
internet. As pessoas interessadas em conhecer
o trabalho e ajudar na disputa poderão dar
voto atraves do site www.premiodejornalismo.
com.br/zoíg e clicar-na categoria "Novo Re

pórter" e opções vídeo. O material produzido
pelos estudantes jaraguaenses é o intitulado
"Qualidade de vida e respeito ao meio ambien
te". A votação vai até o dia 16 de julho.

"
Eu acho que ele

(Anderson) ainda é
inacreditável e o maior
de todos os tempos.
Mas acho que eu o

venceria de novo.

Cnris Weidman,
lutador que nocauteou
Anderson Silva, no UFC

LO'tERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3233
03 - 04 - 06 - 36 - 70

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 928
01 - 04 - 06 - 08 - 09
10 -11 -12 -14 -15
17-19-23-24-25
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Ficha Limpa recebe aprovação
EM PLENÁRIO
Segunda votação
do projeto do

Executivo será na

próxima terça-feira

Carolina Veiga

T'\iante de um plenário
Uotado, os vereadores
de Guaramirim aprovaram,
na noite de ontem, por una

nimidade, o projeto que pre
vê a implantação da Lei da
Ficha limpa no município.

Agora, a proposta segui
rá para segunda votação,
prevista para o dia 16, e, se

aprovada no plenário, para
sanção do prefeito Lauro
Frõhlich (PSD). O presi
dente do Legislativo, Juarez

Lombardi (PPS), reforça que
o projeto deverá entrar na

pauta da próxima sessão.
"Votaremos antes do re

cesso, que inicia no dia 19",

_

ria ter sido aprovado. Mas,
_
mesmo assim, eu me sinto

contemplado", falou.
O vereador Evaldo

Junckes (PT) defendeu a

-proposta apresentada pelo
Executivo e garantiu que
o projeto de autoria do pe
emedebista não era uma

prerrogativa da Câmara.
,"Fui contrário àquela pro
posta por conter vício de

origem que, aliás, era uma

cópia do projeto do ex:"
vereador petista Caubi dos
Santos Pinheiro", concluiu.

O texto aprovado pro
íbe a contratação, por
quaisquer dos poderes
municipais, de pessoas
condenadas por um cole

sob a alegação de vício de giado por crimes eleito
origem. Ele disse ser favo-

.

rais, contra o patrimônio
rável à proposta apresenta- público, corrupção, cri
da por Frõhlich. "O projeto mes hediondos, tráfico de
votado hoje é idêntico ao drogas, racismo, tortura, -

rejeitado: A comissão pisou terrorismo, estupro e for
na bola porque isso já pode- mação de quadrilha.

LÚCIOSASSI

NA CÂMARA Apesar da discussão em plenário, projeto recebeu voto favorável de todos os nove vereadores

afirmou.

Apesar da votação unâ
nime,

.

o projeto causou

divergências entre os par
lamentares, O presidente
da Comissão de Redação e

Justiça e líder do governo,

Altair Aguiar (PSD), afirmou
que a proposta aprovada
vai -ao encontro dos anseios

população.' "Parabenizo o

Executivo pela elaboração
deste projeto que dará maior

transparência ao serviço pú-

blico", discursou na tribuna.
O peemedebista Char

les Longhi saiu em defesa
do projeto da Ficha limpa
de sua autoria, que acabou
barrado pelo setor jurídico e

pela Comissão de Redação,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Patricia Moraes

10
R$ 69 milhões em impostos atrasados
Com R$ 69 milhões em impostos atra

sados, a Prefeitura protocolou nesta

semana, na Câmara de Vereadores, pro
jeto de lei que institui mais uma edição
do Refis. O programa de recuperação
fiscal, diferente das edições anteriores
que ofereceram 100% de desconto 'do va

lor referente a militas e juros, traz- uma

tabela que perdoa de 80% a 35%, dando

preferência para quem pagar em agosto.

EM FOCO
Prefeito Dieter Janssen (PP)

almoçou com os vereadores da
base governista, ontem, No cardápio,
a necessidade de sintonia na defesa

-dos projetos protocolados' na Câmara.
Já no fim da tarde, a reunião

foi com o colegiado.

• • •

João Flarnoncinl (PT) realiza
neste sábado, às 18h, no Clube

-

dos Viajantes, jantar de prestação
de contas. O convite traz como

destaques o fato do vereador ter
adotado a transmissão ao vivo das
reuniões da Comissão de Justiça e .

ainda o projeto que leva o trabalho
do gabinete aos bairros.

.- ..

Pedro Garcia (PMDB) faz balanço
positivo da audiência pública que
debateu os problemas no INSS ..
Segundo ele, depois disso, um

mutirão realizado no sábado
atendeu 148 pessoas, além disso,
dois profissionais de Joinville se

revezaram nos últimos dias para
atender a demanda em Jaraguá.

E hoje deve chegar ao município a

médica perita transferida de Timbó.
'

Mais mulheres
Nada menos do que oito em cada dez

brasileiros são favoráveis à participação
igualitária das mulheres nas Câmaras,
nas Assembleias e no Congresso Nacio
nal. O resultado é de pesquisa do Ibope
divulgado ontem pela Secretaria de Po
líticas para as Mulheres da Presidência.
A cota de cadeiras é uma das bandeiras
defendida há anos por Natália Petry
(PMDB),.que era a única mulher no par
lamento jaraguaense antes de assumir a

Secretaria de Assistência Social.

Segundo o secretário de Administração,
Sérgio Kuchenbecker, a proposta-visa
dar uma oportunidade para quem não

conseguiu quitar seus tributos em dia,
como IPTU, ISQN, taxas diversas e con

tribuições de melhoria, porém, a decisão
de diminuir os percentuais de desconto
das multas foi tomada levando em eon

ta o cidadão que pagou as contas rigida
mente em dia. "Dar 100% de desconto

OCP5
www.ocponline.com.br

seria beneficiar o mau pagador, não é o

que estamos fazendo", defende ele, que
diz que gostaria de reaver para o municí

pio de 15% a 20% dos valores atrasados,
mas lembra que o histórico das edições
anteriores do Refis revela que a média
fica entre 5% a 6%. Paraleloao programa,
a Vara da Fazenda realiza um mutirão
até novembro deste ano para cobrar os

inadimplentes,

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

EDUARDO MONTEClNO

M
"Ajuventude e as crianças a gente pode educar para um novo mundo, já

com os adultoo só é possível mudaios costumes através de muita fiscalização".
Afirmação do procurador do município, Raphael Rocha Lopes, defendendo

que a Prefeitura aumente o número de fiscais em todos os setores.

Coisa antiga Em 2014, não
Através de um pedido de informação, Os líderes de partidos da

protocolado em maio de 2011, o ex-vere- base aliada e da oposição se

ador Caubi Pinheiro (PDT) questionou o pultaram ontem a possibilidade
então prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) de realizar o plebiscito para a

sobre o paradeiro dos antigos móveis do reforma a tempo das eleições de
. Parque de Eventos. Segundo documento 2014. Sendo assim, as mudanças
da Câmara, a solicitação não foi respondi- poderão ser analisadas pelo Con-
da e agora o assunto é alvo de uma CI.

. �_��.Ç9�.�p�..... J

Projeto retirado
Projeto de lei, que liberava a ligação de água e energia

em loteamentos irregulares antigos, foi retirado da pau
ta de votação ontem, pelopresidente da Câmara, José de
Ávila (PSD). Segundo ele, a decisão foi tomada depois do
anúncio de que o prefeito Dieter Janssen (PP), entenden
do que o projeto contraria a lei de 2009, vetaria a iniciati
va. Autor do novo texto, o vereador João Fiamoncini (PT
concordou com a retirada e deve fazer parte de uma cc

missão montada pela Prefeitura para debater a questão.
;

Licitação dos táxis
o projeto que deve culminar com uma nova Iicítaç'

para o serviço detáxi em Jaraguá será finalizado pela Pn
curadoria é Diretoria de Trânsito ainda este mês. Mas de

pois, haverá prazo para discussão do texto com quem já
atua no setor. A expectativa é de que a concorrência seja
lançada ainda este ano. A legislação em vigor é de 1985.

Tamanini comemora

Em Brasília, onde participa da Marcha dos Prefeitos,
Tamanini comemora o sucesso de mais uma edição do
Bananalama. "Recebemos 60 mil visitantes de todo Bra
sil e de países vizinhos, o que fez com que todos nós co

rupaenses ganhássemos". Tamanini ainda fez um agra
decimento especial ao Clube deTrilheiros.

Contra a importação
Assessoria da deputada estadual Ana Paula Lime

(PT) entrou em contato com a coluna ontem para res

saltar que a parlamentar é contrária à importação de
ban;na do Equador. A abertura do mercado preocu
pava e muito os produtores de Corupá.

ISS do coletivo
Pelos cálculos feitos pela Comissão do Trans

porte Coletivo, caso a Prefeitura'decida isentar
.'

o ISS do setor, o reflexo seria uma redução de
cerca de sete centavos na tarifa de ônibus.

"

Indices do coletivo
Pelos dados fornecidos pela empresa Canarinho..

768,5 mil passagens são vendidas por mês pelo transporte
coletivo. O bilhete antecipado representa 59,9%, o em

barcado 19,1%, e a integração, 20% do total. Ainda, 7,2�
são usuários do bilhete escolar, com desconto de 50%, e �

. �tW$.<;l��" 9f�r��<4t. auma WWi!l de t>1í depassageiros,
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Rua Monso Nicoluzzi

..... ..;,'

tem a
AblTIVO Prefeitura

obra reiniciada
LÚCIOSASSI

MEbHOIiIlA9 Pontilhão, que havia cedido, está parcialmente interditado e será recuperado

vistas inicialmente.
"Foram questões que acon

teceram no caminho, o pon
tilhão que cedeu próximo a

Estrada Nova e foi verificada
a necessidade de urna galeria
próxima a universidade para
escoar a água", destacou o pre
feito, Dieter Janssen.

Após efetivação do repas-

se para a empresa responsável
pela obra, a Infrasul Infraestru-

. tura, o prazo é de 60 dias para a

conclusão. Além das novas es

truturas, ainda falta pavimen
tação em dois trechos.

O principal benefício da obra
será melhoria no fluxo de veí
culos na região, principalmente
para facilitar o tráfego dos fre-

quentadores da Católica de Santa

Catarina, que fica localízada nas

proximidades. A via será de mão

dupla, mas a Secretaria de Urba
nismo estuda a implantação de
um binário, com a Rua Erwino

Menegotti. "Com a nova opção
de acesso queremos diminuir os

congestionamentos", comentou
o secretário Ronis Bosse.

Schroeder
Asfalto depende
de recursos

precisou acrescentar

R$ 370 mil ao orçamento
para dar continuidade
à pavimentação
Natália Trentini

A s obras na Rua Afonso Nico-
1"\Iuzzi, no bairro Rau, devem
ser retomadas nas próximas se

manas. O impasse na indenização
de urn imóvel e necessidade de
aditivo para reforma de um ponti
lhão e construção de -uma galeria
haviam paralisado os trabalhos
de pavimentação da via.

Os investimentos na ordem
dos R$ 4,2 milhões de urn convê
nio entre governo do Estado, com

R$ 3 milhões, e contrapartida da
Prefeitura, serão incrementados
com recursos de R$ 370 mil. A
medida é necessária para executar

melhorias que não-estavam pre-

Ainda não há previsão de

quando será finalizada a obra de
pavimentação da Rua Rio de Ja
neiro. A via, de 3,6 mil metros,
corta-os municípios de Schroeder
e Guaramirim em direção à Rodo
via do Arroz (SC-108).

Na parte de Schroeder é neces

sário o asfalto de dois quilômetros
até o limite com Guaramirim. De

pois faltam mais 700 metrosaté o

acesso à rodovia. Apenas 900 me

tros estão asfaltados.
Por enquanto, para evitar que

fique abandonada, a maior 'parte
doJI"echo sem pavimentação rece

be obras de melhorias da Prefeitu
ra de Schroeder. "Aproveitamos
quando os maquinários estão dis

poníveis para alargar a via", con

cluiu o prefeito, Osvaldo Jurck.
Segundo o gerente de infraes

trutura da Secretaria de Desen
volvimento Regfonal de Jaraguá
do Sul (SDR), Otoniel da Silva,
o complemento da melhoria vai

depender da Prefeitura fazer um

convênio com o Estado.
O prefeito Jurck disse que busca

recursos do governo através de ver

__
bas do Pacto por Santa Catarina.

EDITAL DE INTIMAÇÃo DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por esaito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 252448/2013 Sacado: ADILSON HANEMANN Endereço: RUA
BERIHAWEEGE 380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: JARAGUA
TRUCK EMPLEMEN1DS RODOVlARIOS r:r Sacador. - Espécie: DMI _ N°
Titulo: 01.379/05 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 532,00 - Data para
pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagar R$625,91 Descrição.dos valores:
Valor do título: R$ 532,00 - Juros: R$11,34 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 252589/2013 Sacado: ADILSON HANEMANN Endereço: RUA
BERIHAWEEGE 380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: JARAGUA
TRUCK EMPLEMEN1DS RODOVlARIOS r:r Sacador. - Espécie: DMI - N"
Titulo: 001.379/03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 532,00 - Data para
pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagar R$633,36 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 532,00 - Juros: R$18,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 252591/2013 Sacado: ADILSON HANEMANN Endereço: RUA
BERIHAWEEGE380 - Jaraguádo Sul-SC . CEP: 8926O·000Cedente: JARAGUA
TRUCK EMPLEMEN1DS RODOVlARIOS r:r Sacador. - Espécie: DMI - N"
Titulo: 001.379/04 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 532,00 - Data para
pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagar R$629,82 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 532,00 - Juros: R$15,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 252199/2013 Sacado: ADIR LUIZ DE FREITAS Endereço: RUA
RUDOLFO HUFENUESSLER 50 - JARAGUA DO SUL·SG- CEP: 89251-300 Ce�
dente: BlOLCHI & OUVEIRA I:rDA ME Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo:
1191/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 296,99 • Data para pagamento:
15/07/2013- Valor total a pagar R$368,71 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 296,99 - Juros: R$1,OS Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 252587/2013 Sacado: ADRIANA DE OUVEIRA RODRIGUES
Endereço: RUA WAI:rER MARQUARDT 1988 . BARRA DO RIO - JARAGUA
DO SUL-SC -. CEP: 89259·795 Cedente: AUREA DE OUVEIRA BORBA Saca
dor. - Espécie:CH- N'Titulo: 0001848- Motivo: falta de pagamento Valor. R$
2.057,59 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagar R$2.219,44
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.057·,59· Juros: R$ 91,21 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
10,79

Apontamento: 252450/2013 Sacado:AllNETfO DlSTDEALIM I:rDA Endere
ço: RUA MARTIM SlliAL 128 SL 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-310
Cedente: COM DE GEN ALIM S MlGUELARC Sacador. - Espécie: DMI- N"
Titulo: F3328 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 371,75 - Data para paga
mento: 15/07/2013·Valor total a pagar R$453,03 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$371,75 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 252566/2013 Sacado: AUDIO MUSICAL COMERCIAL I:rDA
Endereço: AV. GETULIO VARGAS SALA 2 827 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP
89251-000 Cedente: M M DE CASTRO CONFECCOES I:rDA Sacador - Espé
cie: DMI - N'Tltulo: 415/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,00 - Data
para pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagarR$470,90 Descrição dos valo
res: Valordo título: R$ 400,00 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$12,25 - Publica
çãoedital: R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$1O,79
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDEMI1VA DO BRASIL - ESThDO DE SANTA CATARINA

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

Apontamento: 252513/2013 Sacado: C1AUDECIR GONCALVES DE 0I1VEI
RA Endereço: RUA SILVlNO LESCOWICZ LOTE 35 - jareguã do Sul-SC - CEP:
89260-856 Cedente: INFRASUL • INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Sacador. - Espécie: DMI- N'Título: 0215012011- Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 297,82 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagar
R$391,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,82 - Juros: R$ 1,78
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 252464/2013 Sacado: COMERGIO DE VIDROS GILBERTO
I:rDA ME Endereço: RUA ANIDNlO BERNARDO SCHMIDT 1257 - Jaraguá
do Sul-SC • CEP: 89258-800 Cedente: VAIlNE ACESSORIOS I:rDA EPP Saca
dor. - Espécie: DMI - N" Titulo: 19294/-2 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 94,33- Data para pagamento: 15/07/2013· Valor lotal a pagar R$171,15
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 94,33 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 252537/2013 Sacado: jESS1CA MONIQUE GONCALVES MAlA
MORBIS Endereço: MARECHAL DEODORO DA FONSECA 657 - JARAGUA
DOSUL-CEP: Cedente:MARI1ALARTSCONFECCOESI:rDA Sacador.- Es
pécie: DMI· N'TItulo: 65941/3 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.012,00
- Data para pagamento: 15/07/2013· Valor total a pagar R$1.083,65 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 1.012,00 - Juros: R$1,01 Emoluroentos: R$12,25
- Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 252642/2013 Sacado: LUIS FERNANDO HOLLER Endereço:
RUA LUIZ MARANGONI, 694 - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89259-100 Cedente: MAX COMERCIO CARTUCHOS r:rDA ME Sacador.
Espécie: DMI - N° Titulo: NFE - 0548 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
285.00 - Data para pagamento: 15/07/2013' Valor total a pagar R$351,13 Des
crição dos valores: Valor do titulo: R$ 285,00 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 252550/2013 Sacado: PAULO ROBERTO SCHMrIZ JUNIOR
ME Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO 570 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-500 Cedente: BECHKAUSER COMERCIO DE FIOS I:rDA Sacador:
• Espécie: DMI - N" Titulo: 6OO36OOB - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.057,92 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total a pagar R$1.l32,08
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.057,92 - Juros:ll$ 3,52 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$
10,79

Apontamento: 252552/2013 Sacado: PAULO ROBERTO SCHMI1Z JUNIOR
ME Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO 570 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-500 Cedente: BECHKAUSER COMERGIO DE FIOS I:rDA Sacador:
--Espécie: DMI - N' Titulo: 6OO3602B - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
893,76 - Data para pagamento: 15/01/2013- Valor total a pagar R$967,37 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 893,76 - Juros: R$ 2,97 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$lO,79

Apontamento: 252498/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENERGYAND 1EL. I:rD Espécie: DMI - N° Titulo: G80026/4 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 4.905,08 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$4.993,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.905,08 - Juros:
R$ 8,17 Emoluroentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252500/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENÉRGY AND 1EL. I:rD Espécie: DMI- N'Tltulo: G80173/2 - Motivo: falta de

.

pagamento Valor. R$ 7.058,19 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$7.150,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.058,19 - Juros:
R$11,76 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252501/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul·SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENERGY AND 1EL. LID Espécie: DMI- N° Titulo: G80025/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor.·R$ 7.247,59 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$7.33!l,72 Descrição dos valores; Valor do título: R$ 7.247,59 - Juros:
R$12,07 Emolwnentos: R$ 12,25'- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

.

Aponiamento: 252504/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguádo Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S. A. Sacador. GET-GWBAL
ENERGY ANO 1EL. I:rD Espécie: DMI- N' Titulo: G80027/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor.R$ 9.000,06 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$9.095,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.000,06 - Juros:
R$ 15,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252505/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANGISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENERGY AND1EL.·I:rD Espécie: DMI- N° Titulo: G80174/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 9.994,07 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$1O.090,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.994,07 - Juros:
R$ 16,65 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

������;�-25i557i2õ-13-��d�-itõÃsiivÃ-EQUiPÃMENiDs-ME-'fu:
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI . Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION I:rDA Sacador: - Espécie: DMI- N"TItulo: GBOI48/1- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.060,20 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$9.164,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.060,20 - Juros:
R$ 24,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252558/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENIDS ME En·
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION I:rDA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: G80134l2 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 8.668,40 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$8.774,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.668,40 - Juros:
R$ 26,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252559/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170· VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCA·
TION I:rDA Sacador. - Espécie: DMI- N' Titulo: G80151/ I - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 8.561,25 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total
a pagar R$8.661,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.561,25 - Juros:
R$19,97 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligêncià: R$ 20,21

Apontamento: 252560/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI . Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA:
TION I:rDA Sacador. - Espécie: DMI- N'Título: G80152/1- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 7.497,75 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valortotal

a pagar R$7.595,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.497,75 - Juros:
R$ 17,49 Emoluroentos: R$12,25 - Publieação edital:J\$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252561/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANClSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION I:rDA Sacador. - Espécie: DMI- N' Titulo: G80147/1- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 7.002,59 - Data para pagamento: 15/07/2013· Valor total
a pagar R$7.101,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.002,59 - Juros:
R$18,67 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

.

Apontamento: 252562/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCA
TION I:rDA Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: G80135/2 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 6.333,38 - Data para pagamento: 15/07/2013-Valor total
a pagar R$6.432,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.333,38 - Juros:
R$ 19,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252563/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 • VILA LENZI - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUIlIPW
Sacador. GET GwliAL ENERGYAND TELECOMMUNICATION I:rDA Espé
cie: DMI- N' Titulo: G80133/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.990,08
- Data para pagamento: 15/07/2013- Valortotal a pagar R$7.091,1I Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.990,08 - Juros: R$ 20,97 Emolumentos: R$_
12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252564/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICA
TION I:rDA Sacador.- Espécie: DMI- N' Titulo: G800l9/3 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 6.038,78 - Data para pagamento: 15/07/2013· Valor total
a pagar R$6.!34,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.038,78 - Juros:
R$16,10 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 252517/2013 Sacado: VALDOMIRO JOAQUIM DA SILVA-EPP
Endereço: RUA MANOEL WIZ DA SILVA 163 - JARAGUÁ DO SUL·SC - CEP:
89259-360 Cedente: MBR COMEROO DE ISOlANTES TERMlCOS E REFRA
TARIOS Sacador. - Espécie: DMI- N" Titulo: 2225-2 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ !.683,00 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total a

pagar R$!. 787,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ !.683,00 - Juros:
R$ 38,70 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 252518/2013 Sacado: VALDOMIRO JOAQ_UIM DA SILVA-EPP
Endereço: RUA MANOEL LUIZ DA SILVA 163 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89259-360 Cedente: MBR COMERGIO DE ISOlANTES 'IERMlCOS E REFRA- .

TARIOS Sacador.· Espécie: DMI - N° Titulo: 2225-1 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ !.683,00 - Data para pagamento: 15/07/2013- Valor total a

pagar R$!.799,05 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ !.683,00 - Juros:
R$ 50,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo" na data de 10/07/2013. Jaraguádo Sul (sq, lO de juIbo de
2013.

Manoel Gustavo Griesbacb Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 28
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Dança urbana desponta
em Massaranduba

Bárbara Elice

Massaranduba será

rep�esentada na 21a

edição da Competição In

ternacional de Dança Pas
so de Arte. Os bailarinos
do Grupo Skadoosh, da Es
cola Padre Bruno Linden,
embarcam neste fim de se

mana para Indaiatuba, em

São Paulo. Na bagagem,
_

levarão a coreografia "Con
nection With the Music" e

a premiações conquistadas
em pouco mais de um ano

de estrada.
O grupo competirá na

categoria Conjunto, na mo

dalidade de Danças Urba-
�_

nas. Após o terceiro lugar
conquistado no 23° Festival
de Dança Mery Rosa, em

Itajaí, Skadoosh garantiu a

participação na Competição
Internacional. EmIndaiatu
ba, os bailarinos subirão ao

palco do Centro Integrado
de Apoio à Educação nos

últimos dias do evento, dias
13, 14 e 15 de julho.

Essa é a primeira par
ticipação do Skadoosh em

festivais de fora do Estado.
Serão dez representantes
do grupo, mais o coreógra
fo, o assistente e a diretora
da escola em solo paulista.
"Estamos bastante acos

tumados porque já fomos
a bastante festivais, mas

em Santa Catarina. Esse é
o primeiro de fora, então
ficamos um pouco ansio

sos", comenta a bailarina
Maria Helena Wuls, de 12-

anos. Somente neste ano,
o Skadoosh conquistou
prêmios em Rio do Sul,
Timbó e Itajaí. Nos dias-ao
e 21 deste mês, eles parti
cipam também do Festival
de Dança de Joinville, com

duas coreografias em Pal
cos Abertos.

DESAFIO Grupo
Skadoosh participa

de Competição
Internacional de

Dança, em São

Paulo, neste

fim de semana

-

j

EDUARDO MONTECINO

Conquista
•

"Massaranduba nunca teve

tradição em danças urbanas, mui
tos nem sabiam o que era. Come

çamos em março do ano passado e

hoje já sentimos mudanças aqui",
.disse a diretora da escola, Cleonice
Çonrad Uller. Skadoosh surgiu em

2012, quando o pai de uma aluna

prontificou-se a ensinar a dança

de forma voluntária. Com o apoio
dos outros pais, a instituição criou
um projeto para ser executado no

contra turno. Hoje, são atendidas
cerca de 50 crianças, do 1° ao 8°
ano da Escola Padre Bruno Lin
den. Além desse grupo inicial, o

projeto alcançou a Escola Profes
sora Araci Duarte, de Massaran
duba, e a Escola Vereador Heitor

Ántônio da Silva, em Guaramirim.
Segundo Cleonice, o Grupo Ska

doosh tem crescido com o apoio da
comunidade. O figurino é patroci
nado e para subsidiar o ônibus que
os levará à São Paulo, eles buscaram
doações de empresas e pessoas.
Além do transporte, o ônibus servi- _

rá de alojamento para os bailarinos.
Se conquistarem um dos pri-

_ meiros lugares, os bailarinos de
Massaranduba serão premiados
com troféus, medalhas e mil re

ais. Além disso, estarão automa

ticamente selecionados para a

próxima edição do evento. Após o

retorno da competição, a diretoria
da escola tem a intenção de se de
dicar à organização de um festival
de dança em Massaranduba.

Reciclagem
Livro Livre chega ao firn

O Projeto Livro Livre,
que promove a troca de
materiais recicláveis por
livros em Guaramirim,
encerra nesta semana. As
coletas aconteceram desde

Por iniciativa da em

presa Weg e do Instituto

Evoluir, em parceria com

a Secretária Municipal de
_ Educação, o Livro Livre tem

como objetivo a conscienti

zação sobre os valores mo

rais, a família e o ambiente
por meio da literatura.

Para ganhar um livro,

Educação Infantil.
Outra ação desse proje

to é a exposição "Lendo a

Imagem, Lendo aPalavra",
que reúne releituras feitas
por alunos sobre as ima

gens dos livros distribuí
dos. A mostra está aberta
à visitação _ na Biblioteca

_ Municipal de Guaramirim

até o mês de agosto.
A segunda etapa do Li

vro Livre terá início no dia
5 de agosto, com a volta
das aulas. Nesse período,

-

os autores dos livros fa
rão visitas às escolas para
conversar com os alunos
sobre os temas abordados
nas histórias.

o início do período letivo
em 19 escolas da cidade e

atenderá as últimas insti-

os estudantes precisaram
levar um quilo de material
reciclável à escola e, em

troca, ganharam as obras.
Na quinta etapa do pro
jeto, nos meses de junho
e julho, foram atendidas
mais de três mil crianças.
São 2.249 alunos do Ensi
no Fundamental e lrH4 datuições nesta sexta-feira.
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Cigarros, palitos de fósforo e azeitonas
NãO bebo. Também não fumo.

Nunca foi necessário parar com

nenhum dos vícios porque a inabilidade
para adquiri-los era muito grande. No

passado bebia socialmente, porém, com

dificuldades. Nunca gostei. Hoje, com

poucos goles de bebida alcoólica entro
num sono profundo. Faz muito tempo,
era mês de julho, como agora, férias
da escola. Baladas de adolescentes,
festinhas, encontros constantes e diários
porque no outro dia não tinha aula. Era

chique fumar. Moderninho, na época.
Área para fumantes, campanha contra o

fumo, uma vida sem tabagismo era algo
fora de moda, cafona. Quem não fumava,
como eu, nada ousava citar para estragar
a alegria da galera da fumaça. O mundo
era dos fumantes e de seus simpatizantes.
Batom, unhas feitas e o biquinho para

, expelir a fumaça faziam a cena constante
na vida noturna. O cheiro me dava

enjoo. Numa das típicas imbecilidades
dá juventude, certa noite, chegou minha

vez de aderir. Ganhei todo o kit, aulas
práticas e teóricas, assistência técnica pós
experiência. Escolhi um cigarro de cravo,

Gudang Garam (você aí que fuma, é assim

que escreve?). Algumas tentativas de tragar
a fumaça, engasgamentos, enjoas, tosse.
Vomitei por horas, intoxicada. Assustadas,
as colegas nunca mais insistiram e nem

tocaram no assunto.
Se alguém entrava no ônibus fumando
ou com cheiro de cigarro, minha avó
rapidamente pegava a toalha guardada
na sacola, junto com o kit ante vômito

, e colocava na minha boca. Nem

pensávamos numa "sacolinha", mas seria

a melhor e mais óbvia opção. Faziam

parte do kit palitos de fósforos e um vidro
de azeitonas. A simpatia: viajar, todo
o trajeto, com as duas mãos fechadas
segurando palitos de fósforos. E também
ir comendo azeitonas durante a viagem
(eram dadas na boca, já que as mãos
estavam fechadas segurando os palitos).
Tudo para não enjoar, mas, quando o

Cigarro entrava em cena, tanto os palitos
quanto as azeitonas iam por água abaixo.
Se a viagem era longa, chegava ao destino
tão pálida e desnutrida que quase era

necessário uma internação.
Vez ou outra, andando na rua, o

sofrimento volta à tona. Quando avisto
um fumante vindo em minha direção
puxo todo o ar que consigo e a respiração
fiCa trancada, até que o fumante' e sua

acompanhante fumaça passem. Logo em

seguida solto o ar e respiro normalmente.
Nem sempre dá certo e o estômago
começa a embrulhar, com o cheiro.
Palitos e azeitonas, por favor!

Clique animal

ADOTE! Apolo precisa de um lar! Porte médio, vacinado e

vermifugado. É um cão calmo, dócil, excelente companhia e super
guardião. Para adotar, ligue 3276-3196 ou 9602-7934

'?�. �

I, Envie a foto do seu animtdzínho para contato@beatrizsasse.com.br FICA COMIGO! Esmeralda é tranquila, charmosa e dócil.
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do, Está a espera de adoção responsável. Já foi castrada.
Facebook da.Ajap'�ale.�QlIPCirihOS Carentes Jarag�á\ �o Sul

,'",11 .. ! Contato com a Clínica Amizade, no telefone: 3371-2340I • L, �,., ,__ -" .Ullidd 1,;1, .l,fjlb, !l.o '" ", ••.1.. ,,,,., .,L.ile,,,,U� 1- ,.d·..... '" ,

10n
Adriana Schiessl

-
,-

Alida V. G. Rudge
Ângelo Kubnik

.

Ari José Fontanise Junior ,

Bruna Shmitz Nunes
César L. Felisbino
Clara Tecilla

'

Édson Volkman
Eduardo Vaz

Fábio Schmidt
Guinter Pasold
Ismael Volz
Jessica D. Urban

.

Jhonatan Robson de Oliveira
João Weiller
Jonathan Barcelos
Julieta A. Pedri
Krismaira RaLi Marcon
teonr.C. Demarchi
Luis Amarante
Maikon R. Veloso
Marcos. P. ,�engel
Marlete Maria dos Santos

-

Milda R. Georg
Odair F.' Bosse
Patricia Hafermann
Sibele Motta

Suelen Caroline Nascimento
Úrsula Maske
Valmirna Nagel
Valmirna Nagel
Valtraudt E. Schwarz
Waldemar G:Schwarz
William V. da Cunha

Cláudia Leitte, cantora
• Jessica Simpson, cantor-a
• Françoise Forton, atriz

Curiosidade
10 de julho ...

... é o 1910 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 174 para acabar
o ano. Dia mundial da
Lei. Dia da Pizza (em São
Paulo). Dia do Truco -'

Embora seja um evento
do Brasil, foi criado para
divulgar o jogo de origem
italiana. 1859 - O Big
Ben soou pela primeira
vez, em Londres 1938
- O milionário Howard
Hughes consegue um "_

novo recorde mundial 'aQ" "

completar um-voo de <ii
horas ao redor do mundo.

Fonte: Wikipedia
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Patrocinador Ofidal •

KIAPICANTO
cod j318.23

Apenas RS 35.900

AirBag.
Duplo Frontal

t

.

Tmvam�nto
central elétrico
para portas e

porta4nalas

�(
Rádio ÇO/MP3 player
mm entrada auxUiar
tlSSe para iPdQ ,

KlA SOUl--�;
Estilo inconfundível

;!@
�r��__���@Y�=������.
U Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 A,. Prefeito Waldem" ","bba.1346 - Baependl

Power Imports
Blumenau • 8al. Camboriú • jaraguá do Sul

[oinville • Florianópolis· .São José

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/06/13. 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 1.500 para o Kía Pjcanto. Fotos
ilustrativas.
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M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

TEL: 47 9693-5560,8426-2019
, E-mail:juaresgsix@yahoo.com.br

Av. Marechal Deodoro da Fonseca,1188 - 4° Andar - SL 401 - Jaraguá do Sul- se

I •

I

CRÉDITO
RS 35.000,00
R$ 50.00.00
R$ 7o.DOO,00
R$100.o00,OO
R$120.000,OO
R$140.000,OO
R$1.0.000,OO
R$ 200,000,00
R$ 260..517,28
R$ 318..409,S9
R$37U02,11
R$ 405.249,07

CRÉDITO
R$i50.o00,OD
R$180.,OOO,OO
R$iaO,OOO,OO .

R$i85,000,00
R$ 195,000,00
R$ 205.000,00
R$210,OOo,oO
lU 230,000,00
R$ 245.000,00
lU 260,000,00
R$ 270,000,00

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
lU 846,61
R$ 987,71
R$i.270,OO
R$1.411,11
R$i.838,OS
R$2.246,56
R$2.655,02
1U2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

Vi\LOR A
CONSULTAR

GRUPO ESPECIAL COMATIÉ
OITO CONTEMPLAções

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213.47

PARCELA
RS 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
RS 1.546,07
RS 1.629,64
R$ 1.113,21
RS 1.755,00
RS 1.922,14 .

R$ 2.047,50
RS 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
eMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$150.000,OO 'R$ 1.710.00
R$160.000,OO R$ 1.824,00
R$ 180.000,00 R$ 2.052,00
R$ 185.000,00 RS 2.109,00
R$ 195.000,00 R$ 2.223,00
R$ 205.000,00 R$ 2.337,00
R$ 210.000,00 RS 2.394,00
R$ 230.000,00 R$ 2.622,00
R$ 245.000,00 R$ 2.793,00
R$ 260.000,00 R$ 2.964,00
R$170:000,00 R$ 3.078,00

Valores aproximados sujeitos a altaraçllo sem avf&o préviO

COR! 400m2, 4 suítes, 8eIJel0,.o ,térreo J suíte (qlíiJrto de'
visita), sala estar, lavabo, jantar com lareira, (conjugadâ com

sala h', sala i9gos, oozinhiJ), lavanderia, dispensa. garàgem,
churrasqueira, piscina. 1\10·2" piso::3 slíj'(es (sencltl 1 máster)

No 3° pí�: sala,com lareira e escritório.

SOBRADO NA VILA NOVA
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Daniel Daue.r
Corretor de Imóveis

G e; v a, VlIdio- o-p o- v t UI VlI Íla,cvd;e; � e; &:0- VlI � VlIe;fYó-CI ÍlO- � !
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(47) 3084-0408 (47)

(47)

9655-5663
9103-7819·i
8429-9334

confato@daueri oveis. . r

vendas@dauerimoveis.com.br (47)

'Acesse: .www.dauerimoveis.com .. br

> Agua Verde <Ref: d278 > Jaraguã Esquerdo < Ref: d128

'Suíte, 2 dorm, BWC, sala, cozinha
mobiliada, garagem para 2 carros,
Toda murada e portão eletrônico

Suíte, 2 dorrn, BWC, sala de estar,
jantar. cozinha mobiliada, área

serviço e garagem para 2 carros.

Casa com 1 dorm, sala, cozinha,
área de serviço e garagem. Terreno

com 301m2

Suíte master cf hidro, 2 dorm, copa,
cozinha, sala TV, escritório, área

serviço, festas, depósito e garagem

Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, BWC,
ãreá de serviço, garagem. Excelente

acabamento. Pode ser financiada

Suíte com hidro, 2 dormi sala,
cozinha mobiliada, BWC mobiliado,

2 vagas garagem I A.P: 110m2

:
R$ 198 000 00 ! RS 340 000 00 : Rt::: 129 000 00 R:) J513.0oo,00 : RS ::Sll,,'11,1,011 I R$ ">7'5 000 �I ..,

I

"':;
I

-i) � t ACulCrt tQf'J ela} come pillia paqamento
, �

Tn.....·.' �'Ü( r .1!"� I
il.. �., j

__ � L
�

� _

Apto novo com 2 dorm, sala,
co.zinha, área de serviço e sacada

com churrasqueira} A.P: 62liíf

Apto com 1 suíte, 1 dorm, cozinha,
sala, BWC, área de serviço, sacada

com churrasqueira f A. P: 81 m'

1 suíte, 1 dorrn, sala, cozinha, BWC,
área. de serviço. Localizado na Vila

Nova I A.P: 71m2

Suíte rnaster cf h,dro e closet, 1
dorm, salas ínteqradas, cozinha,área

de serviço e sacada, NP: &1m'

suíte, 2 dorm, sala, cozinha, área de Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, áfea de
serviço: BWC, garagem. Ótim(;j serviço. garagêfl) .. Próxlrnc <;10

acabamento. Angeloni Nevo 1 A.P: 11'Om2
I I

: R$ 115.000,00 RS 189.000.00 . RS 170.000,00 RS 320.000,00 R$ 275.000,00 i R$ 1��.OOO,oo_ J
Ref: d253 Ref: d267 > Fundos LMG Roupas <
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çAo

RESERVE JÁ O SEU:

CIBssm LS 1.0201312014, F1expower (5U19FO opcIonãI RGRj, com p!êÇO proinOCionaI à vislD 8 partir de RS 24.990,00, ou através tle plano de financiamento com 61,19% de entrada (R$ 15.590,00)', 36 prestaçôes mensais de R$ 279,39, com taxa 0,00% a.m. CEI: 4,53% a.a.
Valottotal financiado: R$25.648,13. Cruzê LT 1.8 EcoIec (5B69MD opcional R70). ano/modelo 2013/2013, com preço promocional à vista a partir de R$ 70.990,00 ou através de plano de financiamento com 50% de entrada (R$ 35.740,00) e 36 prestações mensais de R$1.103,65
com 111113 de jUfOs de 0,49% á.m. e CEI: 8,22% aa, \lalor tolal financlado: R$ 75.471,44. Condições vâlidas para ve1culos Chevrolet O km disponlveis nos estoques das concessionárias participantes, lião válidas para modalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtorrum!. TOdos os planos mencionados êStafão sujeitos a prévia aprovaçio de crédito. Condições de preço e pIQI'OOÇÕeS válides apenas no perlodo de 10 8 1410712013 ou enquanto durarem os estoques no Estado de Santa Catarina. Os veiculas Chevrolet estão em confolmidade
com o PROCONVE - Programá de ConIroIe da PoIuiç60 doN por Veículos Automotores. Pleserve JI viíIa. Use D cinJo de segurança. A imagem do veiculo é üustrativa, não condizente necessariamente com o modelo anunciado. Mais informaçôes pelo site WWN.chevroletcorn.br.

.

Consulte condlçiies na &IIIl COI'ICêSSÍOIIÍIria parlicipall\e qualllo ii preço, taxas de juros e OOIIiJjçôes de financiamento aqui anunciados. SAe; 0800702 4200. Ouvidaria GMAC: D800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. Conte Comigo'
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Bolinhas de sabão

Elas s�o simple�m�nte irresistíveis para
as cnanças, principalmente para as que·

já fizeram seu primeiro aninho. A partir des
ta fase a visão já permite acompanhar as bo
linhas a uma distância maior. Imagine, no

meio de uma crise de choro, você começa a

assoprar as bolinhas só para ver o que acon

tece: as lágrimas param na hora. E se puder
ir a um local onde crianças maiores estejam

.

brincando, melhor ainda. Elas virão corre_n
do para olhar as bolhas também e acabarão
entretendo o bebê só com sua presença.

Ensaio fotográfico
lifestyle em alta

o ensaio fotográfico lifestyle nada mais é do
que fotografar o bebê no ambiente em que ele
está acostumado, o dia a dia dele com.a famí
lia, como o banho, o 'colo da mãe, o pequeno no

berço ou na cama dos pais. Fica lindo!

Pula-pula
de pendurar ,

Receitinha - Papinha de

carne, fubá, cenoura e couve

Ingredientes
- 1 colher de sobremesa de óleo vegetal
- 1 colher de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de carne moída
- 2 colheres de sopa de fubá
- 112 cenoura pequena picada em cubos
- 2 colheres de sopa de couve picada
- 112 xícara de chá de água filtrada

A Cadeira de Balanço da Tinok
.

se conecta facilmente a qualquer
moldura de porta de 10 a 22 cm de
largura, ou através de um gancho.
Indicado para bebês a partir de seis
meses e com até 12 quilos. Vendas no

site lojadobebe.abril.com.br.

Modo de preparo
"

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e a

carne moída. Acrescente em seguida a cenoura e cubra
com água. Tampe a panela e cozinhe até que todos 0S

ingredientes estejam bem macios e com um pouco de
caldo. Acrescente a água fria e o fubá. Deixe cozinhar,
sem parar de mexer até que o caldo fique encorpado.
Junte a couve e cozinhe por mais 5 minutos. Se ne

cessário, acrescente mais água. Amasse todos os ingre
dientes com um garfo e sirva.

I<ate Middleton: uma

grávida que inspira outras!
A duquesa Catherine de Cambridge não deixou de ser ícone de

moda, mesmo depois de engravidar do príncipe William. Seu visual
sofisticado e muito feminino conquistou até os que não eram liga-

, dos em moda. Dona de um guarda-roupa dos sonhos, Kate aparece,
na maioria das vezes, usando vestidos estruturados, pouco acima do
joelho, ineias finas e saltos (não muito altos, mas saltos). Suas cores

preferidas são em tons pastéis como o nude, marrom, branco, azul
bebê, amarelo claro e rosinha. E claro, commuitos chapéus.
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BOIll dia!
Bom dia! Uma super mega

quarta-feira para todos. Hoje é
dia 10 de julho de 2013, Dia da Pi
zza! Então, o que você está espe
rando? Reúna sua galera e brinde
intensamente essa data. Afinal,
aqui no Brasil tudo acaba em pi
zza, não e? E vamos à coluna de
hoje, que será lida por mais de 30
mil pessoas, fora os virtuais. An-'

tes, uma frase bem legal para você
curtir: "Avida é muito curta. Que
bre algumas regras, perdoe rapi
damente, beba lentamente, ame

verdadeiramente, ria incontrola
velmente e nunca se arrependa de
nada que te faz sorrir".

Sam'bar
A agenda da semana do

Sam'bar está imperdível! Quinta
feira tem Od@ & Amigos; na sex

ta-feira, rola um pagode dos bons
com Pegada Certa; jáno sábado,
quem dá o tom é o grupo Produ
to Nacional. E no domingo, para
fechar com chave de ouro, a casa

traz o Grupo por Acaso. Não gos
tou de nada? Então desculpe ami

go, a sugestão é pegar um berço!

ClicZoom
A Clic Zoom, uma das agên

cias mais concorridas da nossa

região, formatou uma grande
parceria com a Apae em come

morações .

aos 40 anos 'da enti
dade. De forma voluntária, doou
toda a campanha publicitária
para a instituição. Bom demais.

"
Palavra puxa palavra, uma ideia traz

outra, e assim se faz um livro, um

governo, ou uma revolução.
Machado de Assis

Cerveja Óleo de Soja
Co'onia ex cf 12 350m' Cocamar 900ml

9� Noite da Ilha
Na sexta-feira, dia 12 de julho, o grande barato é conferir a 9a

Noite da Ilha, na Recreativa Arweg. O evento, que têm a assina
tura do amigo, Jorge Vieira, resgata a cultura açoriana e várias
atrações artísticas e culturais dão o tom musical ao jantar mais
temático da região norte. Quer saber mais? Ligue: 3371-2132.

DMJLGAÇÃO

IUVm O casal Airton Buzzarello e Josiane Mirela Pedri
brinda com drinques Black Lemon sem álcool, os II aninhos
da linda Renata Buzzarello, dia 29 de junho

A tradicional Feijoada do Moa chega a sua �3a edição com

novidades de grande magnitude. A famosa festa jaraguaen
se comemora também os 15 anos 'da Revista Nossa e recebe
como uma das atrações principais o Projeto Dexterz Geia-se
Junior Lima) e o grupo Dazaranha. O cenário escolhido para
o desfile de camisetas-convite será a área interna e externa

da Epic Concept Club. O evento terá novo formato e reunirá
2.500 pessoas. Agende! A festa será dia 26 de outubro.

3370-3242-

Antena
Voo! Com tantos

convites, shows, festas
e encontros nesta épo
ca, está difícil controlar
quem anda se comportan
do nas - super saidinhas.
Alguns bacanas acham que
estão abafando ao sair e

deixar a namorada em casa,
sem saber que ela anda re

cebendo visitas comprome
tedoras tarde da noite. Todo
cuidado é muito pouco!

Arrog�te
Confesso que eu era fã de

carteirinha do Anderson Sil
va. Até pela sua história de
vida, origem humilde, supe
ração e o fato de ser campeão
mundial com muito suor.

Mas na luta da madrugada
do último domingo o luta
dor estava irreconhecível.
Brincadeiras, todo arrogan
te, baixa guarda, até parecia,
como diz um amigo, "coisa
feita na panela". Muito feio!

M�receu o nocaute.

Leitor fiel
Q leitor fiel do dia é

o grande amigo.. Uilson
Maba, o grande Mabinha,
poderoso língua de veludo, '

que sempre lê esta coluna
.

para ficar ligado nas novi
dades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, brother!

Moa Gonçalves

AS RODAS
Sábado, a parnr das 11 h30,

vãi rolar a tradicional feijoada
da Escola Municipal Atayde

\

Machado. Anotado?!
•••

Hoje a minha amiga,
apresentadora de TV e

colunista social da Revista
Nossa, Fabiola Bernardes, é a

aniversariante mais festejada
de Joinville. Mil vivas!

• • •

A Revista Nossa Weekend

estampa na capa da édição
deste fim de semana a

estilista, Ana Vieira.

Encontro
Pelo meu fio ver

melho, fiquei sabendo
que as sócias do Cedeha
(Consultoria em Seleção
e Desenvolvimento Hu

mano), Ivone Karsten e

Beth Matedi, organizaram
uma confraternização em

grande estilo com equipe
e parceiros. O momento
de descontração marcou

-, também a alegria por
projetos realizados e a

aproximação das pessoas
para renovação de ener

gias visando o trabalho
do 20 semestre de 2013.
Bola branca.

Stammtisch
A 11 a Stammtisch de Jaraguá, que este ano terá a participação

de 115 barracas, vai rolar dia 3 de agosto, no Parque Municipal de
Eventos. O convite para o acesso na festa custará R$ 2 e todo o va

lorarrecadado será destinado para a Apae de Jaraguá. Na edição
anterior a entidade arrecadou quase R$ 12 mil. Muito bom!

FOTOS MAURICIO HERMANN

PUS Rodrigo e Folvi Ximenez conferindo
as delícias do Cheers Irish, em Corupá
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TE CONTEI
• O "Engenheiros em .

Produção" é outro grupo
de amigos que estará
no Pavilhão de Eventos
participando da 11 ª

Stammtisch, dia três de
agosto.

• Quem é destaque na

Revista Nossa - edição
de julho é a psicóloga
e voluntária da Rede
Feminina de Combate ao

Câncer, Jeanete Piske.
Aliás, texto muito bem
escrito pela jornalista,
Priscilla Milnitz Pereira.
Vale conferir!

Li

• Em Floripa, a grande
Ptiscila Martines recebe
hoje o merecido coro de
parabéns. Tim tim pra você. • Na quinta-feira,

dia 1 t, quem comemora

idade nova é o

arquiteto, Otaviano
,

Pamplona. Liguem!
Ele vai adorarsaber
que foi lembrado.

DESTAQUE Dá área de

marketing da Construtora
Sobrasa, a amiga Vanessa

.

Caroline da Silva • No próximo dia 20 de

agosto o meu amigo,
Cristiano Rausis, da

Transportadora TNT,
formata sua constelação
very important de amigos e

movimenta, na paradisíaca
chácara da família, a sua

tradicional costela fogo de
chão. Thanks, pelo convite! • Com essa, fui!

Solidariedade
A diretoria do Lions Clube de

Jaraguá do Sul está mergulhada
nos preparativos da 27a Noite Ale
mã, dia 27 de setembro, no Clube
Baependi. A renda total da festa
será revertida para ações solidárias
promovidas pelo clube em comuni
dades carentes. Agendem!

• Agendou consulta?
Por favor, compareçá.

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SUA CASA '1/2PARCELA SEU CARRO 1/2PARCEU\

50.000,OÔ R$ 203 35* RS 30.000;ÕÕ Ri ;74�Oõ*".iiImRmr.PI'fI"!!'!i!-'!'!'-.,y' .. --.-''J'i_J1'4iiMffi4!lil M,4. ,"""1J!/!!!!!!II!f:!-,,,,,,,.,,,,,,,,,: ,

'''''=''"P'''',,_ _ ',_,."-.,_Mti,.,, k#,-.,Ik!':M?fii/!"!"���
S 80.000,00 fl$ 325,36* RS 45.000,00 �s 261 00*

,

-

S 115.000,00 RS 392,36** RS 70.070,00 RS 406,00'*
1I!1II.1"''''/I!1t!!Mt!�'''':i!jP;I/I!!'!!!ff'f!l.�,i_.iJ",'_,_;__,_, __ :;,#,���"''"8"""'0:·' '"''''''-'-'��.",,�!f!!!::rylfJ?JtlJJ;f!!'!If"II!'f!Hiiliii'»b'fr#t#1i!,,----llC-.-.. I��"_��

$ 140.000,00 R$ 478,38** RS 100.100,00 R$ 580,58*
$ 200.000,00·' R$ 6S3AO**- R$· 160.160,00 R$ "4,22�

7!i/J!#'i!I'�I!!irr-"'Jfft�"Jffl'f!�if!fl/!I!l�!f!WI!i!!J!�!!!ffij§!:!t!f!!I/I!f/!fllf!ll!!'{!I/f!IIIi1'�"�--'-.:---,:"- """"'/""-"'0���""IfdI!!II!'��'i'!Jl!_i/'tt?'!I!/I:
230�000,OO R$ 715,91** �$ 240.240,00 R$-T.1'61,J2�
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Tirinhas Sudoku

- ,

PREVISAO DO TEMPO
'

Piadas

Cliente Maluco
o sujeito entra num bar, senta-se à uma mesa e logo um garçom

aparece para atendê-lo.
- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C pela manhã, o ônibus para ir ao serviço e uma

aspirina quando tenho dor de cabeça.
- Desculpe, mas acho que não fui claro. Eu quis dizer o que é que o'

senhor gostaria?
- Ah! Tudo bem! Eu gostaria de ter uma Ferrari, de comer uma

coelhinha da Playboy e mandar a minha sogra para o inferno.

� Não é nada disso, meu senhor! - continuou o garçom, ainda
, calíno. - Eu só gostaria de saber o que o senhor deseja beber.

,�Ah! É isso? Bem ... O que é que você tem?

Eogarçom:
- Eu? Nada, não! Só tô um pouco chateado porque o meu time

,

perdeu pro Flamengo]
, lA

.

�' Cinema
JARAGuÁ DO SUL PARK

SHOPPING

ARCOPLEX 1

'Meu Malvado Favorito 2
- Animação· Dublado -

Censura: livre - Diariamente
-sessões: 14h, 1ah, 18h,20h

AR'COPLEX 2; "

, (Juerra Mundial Z : Ação
- Legêndadr) '"censura:
14 anos - Diariamente·
sessões: 14h20, 16h40,
t9h,21h20

ARCOPLEX3
, Universidade Monstros

- Animação· Dublado
- Censura: l.lvra-

Diariamente - sessões:

13h20,15h30,17h35
, Tode;> Mundo em Pânico

S . .Oornéola - Legendado
- Censura: 14 anos -

Diwiamente - sessões:

1,9h40, 21h30 J

JOINVILlE
• GNC GARTEN

f

-Meu Malvado Favorito 2 . 14:10, 16:20, 18:30, 20:45 - 3D . DUB - Animação
'Todo Mundo em Pânico 5 - 19.:40 22:00 - DUB - Comédia
, Universidade Monstros - 13:10, 15:20, 17:30 - DUB - Animação

,

'Minha Mãe é Umà Peça - o Filma- 13:50 15:40 17:5020:0021 :50 - NAC . Comédia

-Truque de Mestre· os Ilusionistas - 13:40, 16:10, 18:50,21 :20 - LEG - Suspense
, Meu Malvado Favorito 2 - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50 - DUB - Animação
, Guerra Mundial Z - 14:00, 19:00 . ,3D DUB - Ficção
, Guerra Mundial Z - 16:30, 21 :30 - 3D LEG . 'Ficção
• GNC MUELLER
, Guerra Mundial Z - 21 :40 - 3D - LEG - Ficção
, Universidade Monstros - 13:45, 16:30 - 3D . DUB - Animação:
, Guerra Mundial Z - 19:00 - 3D . DUB - Ficção
'Todo MuOdo em Pânico 5 - 16:00, 18:00,22:00' LEG - Comédia,
, Minha Mãe é Uma Peça- o Filme - 14:00, 20:00 - NAC - Comédia
'Meu Malvado Favorito 2 - 13:20, 15:20,-17:20, 19:20, 21 :20 - DUB . Animação

i . f.��, ,'.

"

Fontes: Epagri e Tempo Ãgora

Tempo mais
estável em se
Nevoeiros ao amanhecer com

tempo estável e predomínio
de sol em se. Atuação de uma

'massa d€ ar seco no Sul do
Brasil. Temperatura baixa na

madrugada e amanhecer.

"�
AMANHÃ
MíN: 15°e
MÁX: 200e

Ensolarado

-�I,. r -

Parcialmenle
Nublado

f"'-, "

�
Inslável

SEXTA
-

MíN: 13°e
MÁX: 22°e

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coíuna,
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

t.J
Nublado

•
Chuvoso

_b
Trovoada

LUAS

• NOVA 8(7

• CRESCENTE 16(7

"CHEIA 22/7

• MINGUANTE 29(7

�
SÁBADO
MíN: 14°e
MÁX: 23°e

Palavras Cruzadas
r '·<"'{7fiQ!i';_'fi!t.�'t!;,'!fJ1!?_,.rWJi:,g'$f.'it._1/':;;fi�/':if�,�[�#,!�lg�"">�otfJ,:_i"'��":4!/""� � ,,"'tifi;:;�:,; ,z·r:,. .'"��'""!f1�� ""'Yf�::::;" ,,��� "i$;?��::liiiL., ,�';",,'Pf�� �� :':�:� 'f:�;,�, :_��r.�"'"�"tz� .,�.,,:ç< );,o'/!-;/

it�@ssdt(Jj��ó'i���:Reêl1eativa':�'��tm�1i:Q:�e�\�ta�d��kQ;b�rcisG��Qdàs'�QB���fl::;::!t ��"'rfJ[-::;''if!;if;!i/i;;/'f!i;",,'fi�'7tt._!.:ifl:!)!!Pi-J:'"1t !t.jj" '{'<,���'::"",hff!J,"" "_ 'i;;,�'Ii:t/f "fl!}"�,,_,�i" ""<..,.Jt."" ":;; �ifiiff:'fF._'(P1õ'w:�:j5tJ,Y:":;� ::o-�- -. ".W,\ >� �'t !'fê" , - �.;:",'"' "' .�'M,,::!_ �'" _'!" �� ':f" �- """'::!:.� o"'"t..--""' ..'i� �

HOHIZONTAIS
1. (IngL) Ação de grande liquidez no mercado, ge

ralmente de empresas tradicionais e de grande
porte 2

2. Traçado / umapartícula para frases negativqs
3. Aquele que chefia, que dá as ordens I Fruta '3-

seca ao solou em estufa 1----+-_+_-__-+-_+_-__-+-_+_---1

2 345 6 7 8 9

44. Desonesta, reprovável/Tocar com a mão
5. Caminho em sabida
6. Difamar, deRegrir
7. Oscilação das água� do mar I O objeto que im

pulsiona as bolas da sinuca pata a caçapa
8. Comprimido
g. O símbolo químico do tório I Q ,continente com

Luxemburgo e Andorra
10. Espingarda, fuzil / A tendência de quem assis-

tiu a uma cena engraçada
'

11. Pontos de vistal As iniciais da pintora MalfaUi' 10
12. Um animal muito abatido para alimentação / �

Tecido transparente de malha aberta, fina e de- i 1 f
licada, torrnando desenhos variados' I----+--+--I---+--+-__,I---+-----Ii

13. Tirar do sono,
-

12 �

1---+---+-�I---+---+-__,�-+---+-�1
13 I

��--����----��------��

7

9

VERTICAIS
1. Grito muito forte I Comunidade indrgena
2. A capital do Peru / AqUilo que foi completado
3. Emprego habitual de'algo I Abreviatura de limi·

taüa I De aspecto desagradável (tem,)
4. As iniciais do tenor italiano Carúsó I Rua que

seque.no mesmo sennoe de outra,
5. Grande ramaqem superior de arvore / Fralda
.6. Alimentar o reeém-naseldo ! E'star, encsmrar

-se, existir
7. Que sugere, insinua, dã idéiaf O meio do", ten-

o

dão
8. Pôr na balança 1 Transcrita fielmente
g. A maior ilha flu'liomarinha 'do globo / Pôr em

condições ,de disparar.

'Jl)uliV
'9!O'.1'I'6 'ep.!d.o� 'mS;ld 'S 'PN 10Pll,!dsUI 'L ,as "lll!aIV'9 'o,!ima 'epRóoo '9
'OlallfJI\:I '�3'� 'e!a; 'RPl.l 'osn 'B 'OP!lIOU3 'RWÇ] 'l,'oq�l 'ÔP1WeJ8 'hSllfOW,!3A

'JépJOoV 'R� 'epuaH '!08 oU 'INV
'S!Rapl 'H "!H 'arnH 'OI 'edo'"3 'lJ1'6 'op.ole� '8 'OOlll "puQ j,.JIR(laa '9 '",!ai>
.q '9 ,edllld 'YI'I, '� 'essRd 'DWV '� 'waN 'O"';!H 'o 'd!qoanlB 'I :SIVJ.NOZlllOH

oyjnlos
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Escrevo de Barcelona, Espanha,
onde estou com 20 sucessores de em-

presasfamiliares do Brasil realizando
um curso de 'uma semana no lESE da
Universidade de Navarra, especial
mente preparado para este grupo
brasileiro da Anthropos Consulting e

que trato. dos desafios da sucessão em

empresas familiares e como equilibrar
empresa efamilia, vida pessoal e vida

profissional. O curso foi preparado pelo
ICWF - International Centerfor Work
and Family - um dos mais renomados
centros de estudo de empresas familia
res do mundo.

empresasfamílíares de sucesso mundial
como a Codomiu, os azeites Borges, e

mesmo tendo uma palestra com o psicó
logo do Barcelona no próprio Camp Nau,
os sucessores brasileiros estão podendo
aprender os caminhos do sucesso das em

presasfamiliares queformam a maioria
das empresas mundiais.

O que estamos vendo aqui é que
é possível manter empresasfamílía
res por muitas gerações com enorme

sucesso. Temas como: quando e como

fazer a profissionalização da empre-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Fui demitido! E agora?
FONTE

Sua Carreira

Final do expediente, seu chefe te chama
na sala dele e te dá aquela notícia, a última

que você esperava receber naquele momen

to: "você está demitido!". O mundo parece
que vai acabar, lembramos de cada despesa
que temos, as contas a pagar, a? dívidas, a

casa, então bate um desespero sem tamanho.
Para algumas pessoas isso tudo é enca

rado de forma natural, como algo normal

que acontece nas melhores famílias, que
logo, logo passa; basta arrumar um novo

emprego. Mas para outras é como se a vida
tivesse que ser reconstruída, todos os planos
mudam de uma hora para a outra e a única

sensação que se tem é que o chão não está
mais debaixo dos nossos pés, isso se chama
"síndrome pós-demissão" que é decorrente
do constrangimento e do sofrimento psíqui
co relacionados com a perda do emprego.

- Depois, pode ser interessante tirar uns

dias de descanso, para organizar suas ideias
e desestressar, assim você não transparece
sua frustração nas próximas entrevistas.

- Faça uma análise do seu antigo currícu
lo, acrescente atualizações e se cadastre em

sites de emprego.
- Busque mais informações para seu cur

rículo através de cursos e conhecimento ou

de línguas.
- Mostre interesse pela empresa na qual

se candidata a vaga, pesquise informações
sobre ela.

- Não desanime e confie sempre no seu

potencial, dedique-se. Afinal, ser demitido

pode ser uma ótima oportunidade para en

contrar algo melhor.

Pesquisa aponta que 750/0 dos
brasileiros trabalham durante as férias

o desafio da sucessão em

empresas familiares

sal Os conselhos de acionistas, como

organizá-lo e como fazê-lo funcionar
com eficácia; como trabalhar com as

diferenças individuais dos membros
de uma [amiliu; os principais desafios
da liderança na empresa e na família
e outros temas atuais e práticos estão
dando aos nossos sucessores uma visão

completa de como fazer a gestão da

passagem de geração em geração de

empresasfamílíares.
O lESE trabalha com a metodologia

dos "estudos de casos" que são análises
de situações concretas da realidade,
estudados e analisados pelos partici-

Estudando casos concretos e visitando pantes.
A grande verdade é que empresas

famílíares podem ser melhores que
empresas de capital aberto desde que a

familía entenda que deva agregar pes
soas realmente competentes para levar
a empresa ao futuro seguro e promissor
que ela merece. Saber separar e ao mes

mo tempo integrar a empresa e a fami-
.

lia é um enorme desafio que estamos

aqui discutindo e aprendendo. Enfim, a

empresa familiar precisae merece ser

<'
tratada com muito profissionalismo.

Pense nisso. Sucessol

A móbilidade e us n vas tecnolo aa� COIUO smartphones e

tablets colaboram para que se d sconertar do trabalho no

período de férias fique cada vez mais dífícíl,

FONTE

Portal Carreira & Sucesso

De acordo com pesqui
sa feita pelo site de viagens
Trípádvísor com 722 usu

ários membros, 75% deles

já checaram seus e-mails

profissionais durante as

férias.

Segundo o levantarnen-
.

to, para 28% dos respon
dentes ler e-mails profis
sionais durante as férias

2

-

E o que se deve fazer nessas horas?
- Primeiro, é preciso absorver a péssima

noticia e tentar refletir sobre os motivos que
te levaram a essa situação.

Planejamento
para as férias

Um bom planejamento das
atividades pode ditar qual será

ajuda a reduzir o número reunião que vai acontecer a constância e o tipo de contato

de mensagens que terão na empresa. Neste instan- que o indivíduo terá com seus

que ler na volta ao traba- te, a mente é totalmente
.

colegas de trabalho durante o

lho, e 18% acreditam que raptada do momento de descanso. Instruir bem o subs

conseguem relaxar mais --lazer e levada subjetiva- tituto e não deixar pendências
quando estão a par �do que mente para dentro da sala são ações fundamentais.
está acontecendo no traba- de reunião", conta Mike Existem funções que
lho. Apesar disso, 57% diz Martins, diretor executi- acabam ficando muito cen

que trabalhar durante as vo da SLA Coaching. Para tralizadas em determinados
férias faz com que aprovei- ele, o maior desafio é se profissionais dentro de uma

te menos este momento. desconectar mentalmente organização. Apesar de ser

"O profíssional está na e saber como retornar ao uma falha na gestão do co

praia e, de repente, chega momento de descanso sem nhecimento, isto é bastante
'>\.

uma mensagem sobre uma dificuldades. recorrente, o que faz com que

a empresa acabe se tornando
refém de alguns funcioná
rios. "Às vezes o setor precisa
do trabalho de 2 ou 3 pes
soas para suprir a ausência
desse funcionário I

que saiu
de férias': relata Sergio Mon

tes, facilitador do Workshop
Construindo Uma Carreira
de Sucesso e Designer; dire
tor da DNA da Criação e pro
fessor da Anhanguera linipli.

Como dividir

as férias

Parcelar as férias: em

curtos períodos é algo cada
vez mais praticado. As em-

presas veem isso com bons

olhos, pois demonstra com

prometimento e,· a.o mes

mo tempo, é positivo para
o profissional - consegue
descansar, mas simultane
amente não se desconecta
totalmente de suas respon
sabilidades e não perde o

ritmo da produtividade, di
minuindo a força da concor

rência.
'Acredito que o ideal é ti

rar três períodos de 10 dias

por ano. É muito comum o

profissional tirar 30 dias, e

logo no 15º sentir necessi
dade de retornar ao traba

lho", comenta o professor da

Anhanguera,
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Bem Estar

Caracteristicas ideais para o ambiente de trabalho

,Não fique o tempo toao parado
Sair um pouco de frente da tela do compu

tador é importante também, até mesmo devi
do a redução do número de piscadas. Para se

ter urna ideia, o normal é que pisquemos 22
vezes por minuto. Porém, diante de uma folha
de papel o número se reduz para 10 vezes e

de um tela para até 5 vezes pelo mesmo perí
odo de tempo.

Andar pode ser bom, pois é um tipo de mo

vimento que nos faz piscar mais. Além disso, isso
traz outros benefícios à saúde. "Levantar traz

como ganhos a melhora circulatória, de concen
tração e de relaxamento. Nenhum 'Corpo suporta
muitas horas na mesma posição, portanto não é

posição ideal se não for modificada frequente
mente'; explica a fisioterapeuta Cláudia.

Luz, posição da cadeira e até o ar condicionado podem ser o

diferencial para sua saúde no ambiente de trabalho

balho, não é só a produtividade
na empresa que pode ser pre
judicada, o bem-estar e o corpo
também sentem os impactos.
"Um ambiente fora do padrão
confortável demanda 'adequa
ções de nossa fisiologia que po
dem causar sintomas e cansaço",
acredita o clínico geral Eduardo

Finger, chefe do departamento
de Pesquisa e Desenvolvimento

FONTE

Minha ViilajUOL
mesa de trabalho. E por mais que
muita gente nem sinta as horas

passarem no emprego. a verdade
é que grande parte das horas do
dia são gastas em torno dessa es

tação de trabalho; o grande pro-

blema é que quando a mesa não

é saudável, seu ocupante sentirá
imediatamente ou a longo prazo
os efeitos.

Por isso mesmo, se algo
está ruim no ambiente de tra-

Quem trabalha em escritório
tem na sua absoluta maioria uma

colega de trabalho inseparável: a

Posidone sua luz
O ambiente de trabalho deve ser bem iluminado,até porque a realização das atividades de

pende disso.Mas hão podemos confundir um ambiente claro com algo extremamente brilhante.
''Aluz muito forte causa ofuscamento e'�trapalha o rendimento'; e,qJíica o oftalmologista Ricardo
de Almeida Neves,vice-presidente da Sociedade Brasileira deQftaImologia (SBO). Normalmente
a iluminação do escritório já é feita pensando nisso. No caso de o funcionário querer ter uma

luminári� em sua mesa� nunca a posicione diretament� para o rosto, e sim para as superfícies de
leitura. "E preciso avaliar bem sua necessidade, pois podem aumentar o calor no posto de trabalho
e não solucionar a deficiência de iluminação que deveser mais ampla'; explica a fisioterapeuta
Claudia Wanderck daLong Lífe Fisioterapia e especiaIista em fisioterapia do trabalho.

o tippdelâm qualIdade doambiente. a:dai'de balogênio me-

tálico são prejudiciais para <ii visãu.'Já as lânwadas frias e fluorescentes são oo'as paraambientes
laborais'; aponta: a fisioterapeuta Oáudia. É preciso lem em conta também a relação'da ilumina-

ção com os hormônios e à. vigília, afinal o nosso relógio fiiológico é regldadõ pela'luz, que pode esti
mular a melatonina, hormônio responsável pelo sono. ''Alguns tipos de luz fluorescente estão em

estudo inclusivepara tentar regular o ciclo sono-vigília pela luz. A branco-azulada está relacionada
a vígííía e a branco-amarelada ao sono'; explica a fisioterapeuta Camila Montandon, especialista
em Terapias Integrativas.

Ajuste a tela do computador
Esses ajustes precisam ser tanto na luz quanto na posição. Em primeiro

lugar, é preciso estar atento ao brilho da tela. ':0 excesso de luz pode levar ao

cansaço, e hoje os computadores permitem esse ajuste'; considera o oftalmo

logista Neves. Quanto a posição do monitor-ele deve estar um pouco abaixo
do nível dos olhos, em um ângulo de cerca de 15 graus. "Tanto a tela como o

teclado deve estar na frente da pessoa evitando rotações. A distância do mo

nitor deve ser aproximadamente 50 cm dos olhos'; descreve a fisioterapeuta
Camíla Atenção também ao posicionamento das mãos ao teclado: o punho
deve estar na mesma linha dos cotovelos, para evitar extensão do músculo.

L

Cadeira a postos
A altura da cadeira é fundamental para o confortado trabalhador. Não

só porque é ela que vai garantir a posição correta das mãos no'teclado, como

também dos pés: "Você precisa estar cçm os pés integralmente apoiados
no chão, e as costas retas. Apoio para os braços deve ser de tal modo que
não fique_1lJ pendentes ou retraídos, mas apoiados confortavelmente sem a

necessidade de trabalho muscular" explica o clínico geral Eduardo Finger,
chefe do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do SalomãoZoppi
Diagnósticos (SP). Evite também se curvar para frente, provocando desgaste
na coluna e maior proximidade com omonitor.

do SalomãoZoppi Diagnósticos
(SP). A. longo prazo, problemas
de visão, ortopédicos e mesmo

emocionais podem dar as ca-

o

raso Entre os sintomas, podemos
enumerar dor de cabeça, dores

musculares, mal estar, irritação,
estresse ... Quer evitá-los? Então
tire um momento para respirar
e coloque ordem na sua mesa e

ambiente com essas dicas:

3
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Conselho de Administração ou Consultivo e o

envolvimento dos membros
.

Muitas empresas familiares
estão procurando adotar as

boas práticas e princípios de

Gouernança Corporativa, ins
tituindo o Conselho de Admi

nistração ou transitoriamente
.

o Conselho Consultivo. Visam
através da adoção dos princí
pios básicos da boa Gouernan

ça Corporativa (transparência,
equidade, prestação de contas
e responsabilidade): o aumento

do valor da empresa, a melhora
do seu desempenho, facilitar o

acesso ao mercado de capitais,
o planejamento sucessório e

a busca da longevidade do

negócio.
O Conselho de Administra

ção, eleito pelos acionistas ou

escolhido pelos sócios, decide
.

em colegiado, os seus mem

bros tem as responsabilidades
definidas pela-legislaçào, e é
o principal elo entre os sócios/
acionistas controladores e a

gestão da empresa (Diretoria),
cumprindo-lhe as atribuições
estabelecidas no estatuto social
ou contrato social da empresa,
sempre decidindo no interesse
da organização. A sua missão
é proteger e valorizar a orga
nização, otimizar o retorno

do investimento e buscar o

equilíbrio entre acionistas/só
cios (proprietários) com os de

gestão da empresa. Deve zelar

pelos valores e propósitos da

empresa e traçar suas diretrizes

estratégicas, prevendo e admi
nistrando situações de riscos
e conflitos. As deliberações, a

aprovação e o monitoramento
de decisões envolvem, entre ou

tros: estratégia, estrutura socie
tária e organizacional, avalia-

.

ção de investimentos e riscos,

aquisições e fusões, eleição de
diretores, escolha e avaliação
de auditores externos, processo
sucessório de conselheiros e

executivos, código de conduta,
etc. O Conselho não deve inter

ferir em assuntos operacionais,
mas pode pedir as informações
necessárias ao cumprimento de
suas funções.

O funcionamento adequado
do Conselho de Adminístração
ou Consultivo exige o preparo
adequado das reuniões, espe
cialmente:

• efetuando a convocação
estabelecendo data e horário,
agenda, pauta e disponibili
zando as devidas informações,
propostas, planos, etc. com

antecedência;
• recomendando temas de

discussão, sua abordagem e

condução dos debates, para se

chegar a conclusões;
=elaborando a respectiva

ata com as conclusões e deci
sões e posteriormente monito
rando a implementação das
decisões e recomendações.

Contribuir, na qualidade de
membro do Conselho de Admi

nistração ou Consultivo, requer
do Conselheiro:

• compreender a sua cultu
ra e aessência da organização
e suas variáveis constitutivas;

• identificar e entender o

estágio em que a mesma se

encontra,1e as peculariedades
que a individualizam;

• asforças que podem
conduzi-la ao crescimento e

sucesso; e,
• colocar a sua experiência na

elaboração e definição do plane
jamento estratégico, orçamento,
planos e propostas, etc., visando

agregar valor à empresa.
Espera-se do membro do

Conselho a adoção de posturas
e condutas condizentes a sua

responsabilidade, como:
• dever de defender os in

teresses da empresa em detri
mento dos interesses próprios
ou do acionista que o indicou;

• assiduidade, pontuali
dade e preparação adequada
para as reuniões;

• compromisso com os

resultados (geração de valor e

maximização de retorno dos
investimentos);

• proposições e decisões
eficazes;

• questionamentos que
agreguem valor;

• integridade pessoal (im
parcialidade, senso de justiça,
independência, ausência de

conflito de interesse).
Concluindo, os membros do

Conselho devem estar compro
metidos com os princípios da
boa Governança Corporativa e

devem atuar em conformidade
do estatuto social, acordo de
acionistas, legislação societá
ria, etc. além disso devem ter o

conhecimento da cultura, do

negócio e das operações da em

presa (Missão, Visão e Valores).
Devem se envolver na formula
ção e definição da visão e estra- ·1
tégia, no planejamento e orça
mento, no acompanhamento
do desempenho da empresa, na

gestão do capital humano (es
trutura organizacional, desem

penho dos executivos, política
de RH, etc.), gestão financeira
(estrutura de capital, captação e

aplicação de recursos financei
ros, etc.), na avaliação e gestão
de riscos e crises .

'"

Os membros do Conselho devem estar

comprometidos com os princípios da boa
-,

Governança Corporativa e devem atuar em

conformidade do estatuto social, acordo de

acionistas, legislação societária, etc.

----"'--_- - ---
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Acreditar eUl você
é suficiente para

conquistar o mundo
DIVULGAÇÃO

Todo o murldo tem um talento. O que
é raro é a coragem de seguir o talento

para o lugar escuro onde ele leva.

FONTE

Minha Carreira

No mercado de trabalho, a

exigência pela qualificação téc
nica dos jovens está cada vez

maior e mais apurada. Ter flu
ência em uma segunda língua,
conhecimento no mínimo in
termediário em uma terceira,
vivência no exterior, faculdade
de primeira linha, rapidez de

raciocínio, atividades extracur

riculares que demonstrem o

dinamismo do candidato, e até
em alguns casos, vivência em

trabalhos voluntários. Isso tudo,
de preferência, antes da primei
ra graduação. Naturalmente, o

ciclo de pessoas mais próximas
desse jovem, que investiram e

torceram durante todo esse pe
ríodo preparatório, começam
a gerar expectativas sobre ele
e estas tendem a aumentar a

cada nova conquista. Sabendo

I
Em uma situação qualquer

de conflito, é preciso simpli
ficar o conjunto de fatores

problemáticos, separando as

verdades inquestionáveis,
entendidas como tudo aqui
lo que não temos como pro
mover a mudança e que só
temos como opção aceitar ou

não compactuar; das verda
des questionáveis, que ai sim
vale à pena investir seus es

forços. Ou seja, o mercado de
trabalho vai ser sempre com

petitivo. Dessa forma, sempre/

haverá cobranças externas e,

consequentemente, internas,
pois quem não se cobra difí-

III r 11I1111I11 i 11111 J I!! I iii 1111111 il , ,11 t f l! I .

ele disso, a expectativa inter
na também virá, inicialmente :

como fonte de motivação, mas

que se mal gerenciada, pode se

tornar um sentimento negativo
de pressão, gerando a grande
insegurança que muitos -jovens
diante desse contexto estão se

deparando: a de ter aceitado
o desafio de ser você. No mais
dramático dos dilemas você se

pergunta "Como é que eu, jovem
potencial, credibilizado por mim
e por aqueles que acompanha
ram minha trajetória, consigo
promover esta grande alavan

cagem profissional, de maneira
a deixar de ser apenas Potencial
e passar a ser um caso real de
Talento, comprovado através
de uma conquista que de fato

marque minha carreira e que
me deixe livre do peso de ter

que viver apenas com base nos

desejos e ambições que guardo
na gaveta?"

Erica Jong

cilmente consegue manter o

foco e a disciplina para atin

gir um objetivo. A questão é o

quanto você acredita no poder
das suas escolhas e na sua ca

pacidade de transformação.
Se você tem muito claro' seu

conceito de Ser Talento ou o

que a palavra sucesso lhe re

presenta, não importa qual o

tamanho do seu sonho ou o

que as outras pessoas acham
a respeito. Agradeça pais, che
fes e amigos pelo investímen
to e pela torcida, mas nunca.

duvide que no final das contas
.

a decisão pelo seu futuro está
unicamente em suas mãos.

, .
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Maria Adnia diz a Uno e Carol que só volta para Vila dos
Ventos se sua chegada permanecer em segredo. Samuel acei
ta ajudar Duque e Cassiano na venda das pedras preciosas.
Natália comenta com Juliano que acha estranho o desapa
recimento de Doralice. Taís conta para Ester que desistiu de
ficar com Hélio. Cassiano e Duque não contam para Amarali
na sobre a pedra preciosa. Isabel copia documentos que Ester
encontrou na mansão de Dionísio sobre Klaus Wagner para
investigá-los. Alb�rto surpreende Ester com Cassiano.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento conta para Charlene sobre a ameaça de Wilson

a Pedrinho. Giane fica abalada com o que ouve de Caio e se

enfurece com Amora. Wilson chora, abraçado ao retrato de
Lívia. Karmita sugere que Renata namore alguém mais jo
vem. Érico espera por Palmira no Cantaí. Renata aceita sair
com Vinny. Brenda mostra o cartão de Nelson para Perácio.
Mel descobre a presença de Bárbara em sua casa. Odila re

preende Rosemere por esnobar Nelson. Verônlca/Patmira
despreza Érico. Lara não concorda em ajudar Natan a se

reaproximar de Maurício. Wilson vai à casa de Glória: Vinny
se declara para Renata. Érico beija Verônica/Palmira. Giane
encontra Amora na casa de Bento.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Bruno dá um fora em Pilar e a expulsa de sua casa.

Ninho combina com Paloma de fazer uma visita para Pauli
nha. Félix conta para Jacques como é a sua vida com Edith.
Atnio lembra de Márcia em sua sessão com Renan. César
marca um encontro com Aline. Atilio perde a memória no

vamente e volta para a casa de Márcia. Maciel encontra
Pilar perto de onde perdeu Atnio de vista. Paloma discute
com Ninho e desiste de levá-lo para ver Paulinha. Gigi tenta
trocar o cheque que recebeu de Atilio com Vega. Lídia estra
nha a reação de Leila ao saber que Nicole está namorando

VARIEDADES OCP13
www.ocponline.com.br

Sangue Bom

Rosemere ganha cantada de Nelson, personagem de Tarcísio Filho
•

A rotina agitada e a dedicação ao filho não deixam
muito tempo para Rosemere (Malu Mader) prestar aten

ção em si mesma. Mas, além de Perácio (Felipe Camar
go), há quem preste muita atenção nesse mulherão que
é a garçonete. Durante mais uma noite de trabalho no

Thales. Félix manda Maciel voltar ao bairro onde encontrou
Pilar para procurar Atílio, Paloma pede ajuda para Bruno.

í
• CARROSSEL - SBT . 20H30

Davi pede para os homens da construtora terem paci
ência, pois Valéria é muito teimosa. A garota diz que não vai
deixar os homens derrubarem a árvore. Todos na praça se

comovem com a atitude da garota e a apoiam. Um carro de

reportagem chega ao local e entrevista Valéria. A repórter se

encanta com a coragem da menina. Rosa e Ricardo assistem
ao jornal e veem Valéria na televisão. Kokimoto, Adriano, Alícia
e Bibi chegam na praça para apoiar a amiga. Rosa liga para
Helena e dá a notícia de que Valéria está tentando salvar urna

árvore. A-professora fica feliz com a atitude da aluna, mas

desconfia que tenha algum outro motivo por trás. Valéria está
decidida a não sair da árv,ore. Rosa chega ao local e pede para
a filha descer. Davi explica o que aconteceu e a mãe da garota
pede ajuda ao garoto, que diz que está tentando convencê- .

Ia, mas ela não o escuta. Os homens avisam que a prefeitura
modificou a obra e que não irão mais cortar a árvore e nem

desmatar a praça.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Júlio César proíbe Pérola e Feliciano de entrar em sua

casa e Meg questiona se o marido já teve um caso com sua

rival. O empresária nega e ao ser questionado sobre o pas
sado, pressiona a esposa. François propôe comprar as fotos,
mas Rosália nega, e o filho de Catherine descobre que a ad

vogada conheceu Vitor Hugo e Isabela no resort. Xepa ride
Dorivaldo pensando que o amigo está brincando e pede que
ele não se comprometa para ajudá-Ia. Feliciano se irrita com

o comportamento de Isabela e conta sobre o golpe de Júlio
César na "Sabor e Luxo", deixando a fotógrafa confusa. Rick

. se aproxima de Cintia, que o ignora, enquanto tís e Édison tro
cam farpas. A filha de Meg se surpreende ao saber do projeto
de revitalização da Vila e desiste de ir embora ào ver Benito.
François fica atordoado ao ouvir os planos de Rosália, mas se

deixa envolver pela jovem, gue propôe uma aliança. Graxinha
-fica chocado ao saber que Matilda deseja ser a mamãe-fruta e

Dafne a impede de sair com Terezinha.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Mulher de Cuoco diz

que o ator passa bem
Francisco Cuoco passou mal durante a apre

sentação da peça Uma Vida: no Teatro, em São
Paulo, onde acabou sendo atendido em pleno
palco por uma médica que assistia ao espetá
culo. Após o atendimento, ele foi levado direto
para um hospital, mas, segündo o jornal Agora
São Paulo, a mulher de Cuoco, Thais Rodri
gues, disse que tudo não passou de um susto:
"Ele teve queda de pressão. Falou-se em prin- .

cípio de AVC [acidente vascular cerebral], mas

não teve nada disso", contou.
-

Confirmado O título
oficial do bebê real

Enquanto não se sabe se o novo herdeiro
das joias da Coroa será um menino ou uma

menina, o Palácio de Buckingham confirmou
que a criança deverá ser chamada de Sua Alte
za Real, o príncipe ou princesa de Cambridge.
Nenhuma grande surpresa, considerando que
príncipe William e Kate Middleton são, res

pectivamente, duque e duquesa. Espera-se que
o filho de Kàte e William nasça perto dos dias
13 e 14 de julho, no próximo fim de semana. O

parto vai acontecer no mesmo hospital em que
Lady Di deu à luz ao pai da esperada criança. E

apesar de todas as tradições, já foi avisado que
não será realizado um chá de bebê.'

Cantaí, a mãe de Filipinho (Josafá Filho), dá de cara com

outro bonitão e ainda recebe uma cantada daquelas! Eis
que Nelson (Tarcísio Filho) surge no bar e esperto saca

tudo: "Já percebi que ela mostra as garras pra esconder a

doçura que tem ali", diz.

Horóscopo
�Áries
... 2013 a 1914 - Fogo

Uma sensação de bem-estar
pode tomar conta do seu astral. É
urn bom dia para lutar por mais
autonomia e independência no

trabalho. Sua vida amorosa ga
Ilha urna nova alavancada. Os
momentos de lazer vão estimular
a vida a dois. Cor: vermelho.

.. Touro
Li 2014 a 2015 - Terra

.

Você está no ápice da sua auto-

nomia e independência, por isso,
quanto mais liberdade de ação
você tiver, maior será o seu suces

so. Atividades que exijam concen

tração e sigilo podem apresentar
bons resultados. Clima de grande
intimidade no amor. Cor: bege.

Gêmeos
2115 a 20/6 - Ar

É urn ótimo dia para trocar

ideias com os colegas. Sua visão de
mundo pode ser enriquecida por
meio do convivio com pessoas que
tenham um ponto de vista diferen
te do seu. No campo afetivo, tudo
azul! O entrosamento com seu par
será invejável. Cor: preto.

nn Câncer
W 2116a21/7-Água

O setor profissional recebe p0-
derosas .vibrações astrais. Este é o

momento de conquistar a autono

mia e a liberdade de ação que você
sempre sonhou. No campo senti
mental, o seu magnetismo pessoal
vai funcionar como urn ímã: apro
veite isso! Cor: branco.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Não tenha receio de inovar.
Você terá a chance de conquistar
autonomia e independência. Os
estudos serão favorecidos. O dia
está trazendo o novo, a mudança
e o grande voo. No amor, seu su

cesso será absoluto, podendo ser o

centro das atenções. Cor: bege.

Virgem
23/8 a 2219 - Terra

Procure sair urn pouco da roti
na. Você pode encontrar a solução
de um velho problema em urna

nova alternativa. No campo senti
mental, a sua timidez será visível.

Respeite a sua necessidade de ficar
só para dar um novo rumo à sua

vida afetiva. Cor: tons escuros.

Beleza vem de dentro parafora. Se você se

sente bonita, pronto, todo mundo vai perceber.
Alinne Moraes

II. Libra
II 2319 a 22110 - Ar

Bom dia para fortalecer os la
ços com quem compartilha dos
mesmos ideais e afinidades. Tra
balhar em equipe pode ser muito

produtivo, desde que se respeite
a individualidade de cada um. No

campo afetivo, sua capacidade de

sedução está em alta. Cor: roxo.

Escorpião
2311Oa21111-Água

O setor profissional está bem
amparado! Quanto mais liberdade
de ação você tiver, maior será o

seu desempenho, seja como au

tônomo, empregado ou profissio
nalliberal. Vênus aumenta o seu

charme, então, se está só; saia para
paquerar. Cor: verde-claro.

se -Sagitário
.

•• 22111 a. 21112 = Fogo
,

. HOJe, voce encontrará as con-

dições ideais de conciliar prazer
e diversão com trabalho e conhe
cimento. É o momento de fazer o

que gosta e sabe. Sua vida senti
mental está bem-amparada agora
e sua confiança e a lealdade terão

reciprocidade. Cor: verde.

Capricórnio
22112 a 2011 - Terra

Orua é favorável para as mu

danças e transformações na vida
cotidiana, doméstica e familiar. Se
você pensa em trabalhar em casa

ou por conta própria, a hora é essa.

No campo afetivo, o erotismo vai
estar à flor da pele, então, entre

gue-se! Cor: marrom.

Aquário
2111 a 1812-Ar

Hoje, você estará captando
melhor o desejo dos outros e isso
torna o momento muito propício
para as conversas, reuniões, troca
de ideias e experiências. Sua vida
amorosa vai estar do jeito que
sempre quis: é tempo de. somar e

construir! Cor: marrom.

Peixes
1912 a 1913 - Terra

Nada vai cair do céu: tudo o

que você conseguir será por meio
do seu esforço e sua dedicação.
Urano revela que poderá desco
brir maneiras alternativas de ga
nhar dinheiro. A'noite será muito
harmoniosa. Zele pelo romance se

quiser mantê-lo, Cor: vinho.
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Historiadora

Memórias
do Vale

iS) redaca�@ocorreiodopovo.com.br

Sesi inaugura supermercado
o Serviço Social da Indústria foi criado em Ja

raguá em setembro de 1960. No ano 'seguinte havia
alugadoo imóvel de Walter Hertel para realização

. de suas atividades. Em 1982, iniciou a constru

ção do noyo supermercado, na Rua Emilio Carlos
Jourdan. Assim, pretendia desativar o supermer
cado que funcionava na Rua CeI. Procópio Gomes
de Oliveira. A empresa responsável pela obra era a

Construtora Jaraguá. Inaugurado em 1983, o su

permercado do Sesi funcionou.no local até 1997,
quando o imóvel foi vendido,

Precariedade das estradas

prejudica colheita

Em 1965, as estradas' municipais estavam,
novamente, sendo motivo de reclamação dos
agricultores e comerciantes, principalmen
te de banana. Estava difícil escoar a produção.
Os comerciantes não conseguiam chegar até as

propriedades rurais para buscar os produtos
adquiridos, e enviar para os pontos de venda ou

exportação. Os que se arriscavam somente con

seguiam prejuízos com quebras de caminhões,
por exemplo. Além do aumento dos impostos,
viam seus produtos apodrecendo no campo. Co
bravam a conservação das estradas rurais da ad
ministração pública, enviando inclusive requeri
mento àCâmara de Vereadores para auxiliar na

solução deste problema.

ACERVO ARQUNO HISTÓRICO/MARATQNAFC1TOGRÂFlCA 1996/ALEXANDREPALOWSKl
ti

)

o Parque- Malwee, criado por Wolfgang Weege
em 1978, foi doado aos funcionários da empresa.

Em 1982, foi fundada no local a Associação
Recreativa da Malwee - Armalwee

"

___.......icende Itáliane........

-

_
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Santo Subito
La consulta medica ha riconosciuto come inspiegabile una

guarigione. Se arriva l'ok dei teologi, Giovanni Paolo n sarà
santo dopo soli otto anni dalla morte

la canonizzazione di Papa
Wojtyla si avvicina a grandi
passi e potrebbe essere celebra
ta già iI prossimo ottobre. Nei
giorni scorsi la consulta medica
delIa Congrégazione delIe cause

dei santi ha infatti riconosciu
to come inspiegabile una gua
rigione di una donna attribuita
aI beato Giovanni Paolo II. Un
presunto «miracolo» che se sarà
approvato, com'ê molto probabi
le, anche dai teologi e dai cardi
nali, porterà il Pontefice polacco
scomparso nel 2005 a ottenere
l'aureola di santo in tempi re

cord, ad appena otto anni dalla
morte.

Tutto e avvenuto in gran se

greto, nella massima riserva
tezza. ln gennaio il postulatore
della causa, monsignor Slawo
mir Oder, ha presentato per un

parere preliminare una presunta
guarigione miracolosa alla Con
gregazione vaticana per i santi.

.

Cçm'é noto, dopo l'approvazione
di un miracolo per la proclama
zione a beato, le procedure ca

noniche prevedono il riconosci
mento di un secondo miracolo,
che deve essere avvenuto dopo
la cerimonia di beatificazione

Due mediei délIa consulta va

ticana hanno esaminato previa
mente questo nuovo caso, dando
entrambi parere favorevole. II

.1

I •
Resumo em

português
Será realizado o

processo mais rápido
de beatificação da
história. O Papa
João Paulo II
será proclamado
santo. Depois de

confirmamos os dois

milagres atribuídos
ao religioso, o

Vaticano agiliza
o processo de

santificação para
que a cerimônia

aconteça na data
de aniversário
da sua eleição ao

pontificado.

dossier con le cartelle cliniche e

le testimonianze e stato quindi
presentato ufficialmente al di
castero, che ha subito messo in

agenda l'esame. Nei giorni scorsi
e stato discusso da una commis
sione di sette mediei, la consul
ta presieduta dal dottor Patrizio
Polisca, cardiologo di Giovan
ni Paolo II, medico personale
di Benedetto XVI e ora di P-apa
Francesco.

.
Anche la consulta

medica ha dato parere favorevo
le, il primo via libera ufficiale da
parte del Vaticano, e ha definito
dunque inspiegabile la guarigio
ne attribuita all'intercessione del
beato Karol Wojtyla.

Si tratta del superamento
del primo fondamentale scoglio,
dato che il presunto miracolo
dovrà essere ora approvato dai
teologi e quindi dai cardinali e

vescovi della Congregazione,
prima di essere sottoposto al
Papa per il «si» definitivo. Ma

quello della consulta e comun

que il passaggio considerato
piú importante: né i' teologi né
i cardinali entrano infatti nelle
valutazioni cliniche riguardanti
iI caso.

E evidente, dai passi compiu
ti, la volontà della Congregazio
ne delle cause dei santi di pro
cedere celermente, com'era già
avvenuto per la beatificazione di

Giovanni Paolo II, celebrata dal
suo successore Benedetto XVI
il i" maggio 2011. Questa 'corsià
preferenziale che continua a es

sere aperta per Wojtyla sta a in
dicare che anche Papa Francesco
e a .favore della canonizzazione
del Pontefice polacco.

E ancora prematuro parlare
di date per la canonizzazione, ma

la rapidità con cui sta avvenendo
il processo sul miracolo lascia
ancora aperta la possibilità di
celebrarla domenica 20 ottobre,
a ridosso della festa liturgica sta

bilita per il beato Wojtyla, fissata
il 22 ottobre. .:

-

La canonizzazione
_ porterà

Giovanni Paolo II ad essere il
secondo Papa proclamato santo
nell'ultimo secolo, dopo Pio X.
Altri due Papi giú beatificati ma .

non dichiarati santi sono Pio IX
e Giovanni XXIII. Un altro Pon
tefice ormai in dirittura d'arrivo
per la beatificazione e Paolo VI:

dopo la conclusione del processo
un miracolo attribuito alla sua

intercessione e già stato presen
tato alla Congregazione per le
cause dei santi. Ancora in attesa
della segnalazione di un miraco
lo e la causa di Pio XII. Mentre
e in fase avanzata anche il pro
cesso per Papa Luciani. La storía
del papato del Novecento, come

si vede, e affollata di aureole.
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Apevi nos bairros
No próximo dia 30 acontece mais um

evento Apevi nos Bairros. Desta vez será na

Escola Municipal de Ensino Fundamental
Waldemar Schmitz, na Ilha da Figueira. Na
agenda, a palestra com Marco Antonio Mu
rara. Ele vai abordar o tema "Meu negócio:
o que fazer para dar certo!". Depois haverá
coquetel para integração. O evento é gratuito.

Doritos Green Valley
O Green Valley, clube de Balneário Cambo

riú, foi homenageado pela marca Doritos, da _

empresa PepsiCo, com uma edição especial do
salgadinho. O produto traz, em uma inovadora
embalagem, verde a logomarca do estabeleci
mente. A ação aconteceu para celebrar a con

quista do título de "Melhor Club do Mundo", na

lista dos Top 100 Club Dj Mag. O sabor desta
edição especial, o SweetChili, também é exclu
sivo. São 25 mil unidades promocionais. Esta
é a primeira vez que a marca Doritos, que tem
seu produto há quase 50 anos no mercado, faz
alguma homenagep na embalagem.

Bananalama
Um evento que consegue reunir mais de

quatro mil trilhéíros é para ser prestigiado. Os
benefícios econômicos desse tradicional encon

tro realizado em Corupá são sentidos em toda
a região e, especialmente, 'em Jaraguá do Sul.
Há uma intensa movimentação de pessoas em

hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos
comerciais. Um grande sucesso.

..

NovoSite
AApevi está com novo site (www.apevi.com.

br). Nele poderão ser encontrados diversos as

suntos relacionados com às micro, pequenas e

médias empresas, além de empreendedores in
dividuais e eventos promovidos pela entidade.

Infratec
Numa promoção da Associação Empresarial

de Blumenau, acontece no dia 11 de julho a Infra
tec. O evento tem o objetivo de apresentar tecno

logia de infraestrutura para as empresas.
"

, I d�

Lourival Karsten

MERCADO
Fiesc e Barcelona

\

A Federação das Indústrias de Santa
rteatarina (Fiesc) e a Câmara Oficial
de Comércio, Indústria e Navegação de
Barcelona (LaCambra) assinaramacor
do de cooperação bilateral. O objetivo é
fortalecer o comércio entre Santa Ca
tarina e âCatalunha, região autônoma
da Espanha, cuja capital é Barcelona.
O protocolo prevê parcerias internacio
nais, com o foco nas pequenas e médias

empresas, além da realização de pro
gramas de capacitação, inteligência de
mercado e estabelecimento de contatos
comerciais com potenciais parceiros
nos dois lados. Também participaram
do evento uma comitiva formada por
representantes do governo da Catalu
nha e empresários de diversos setores
da indústria, entre eles o automotivo e

tecnologia dá informação.

ARQUIVO OCP

CDL45 anos
A data de aniversário é 3 de agosto,

mas um jantar festivo no dia 2 vai marcar

os 45 anos de fundação da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul.

Durante o evento também
ocorrerá a entrega dos troféus Mérito
Lojista e Amigos da CDL e de três

empresas associadas de destaque no

acompanhamento das atividades da
entidade. Conforme o presidente Neivor
José Bussolaro (foto), o tradicional
encontro visa celebrar os lojistas e a

.

comunidade. Aprincipal homenagem da
'noite será prestada ao empresário Ronaldo
Kohntopp, que será agraciado com o

Mérito Lojista.t'É um reconhecimento
justo a este lojista que há mais de 40 anos

contribui com o nosso segmento, seja
como empreendedor ou como liderança
ativa do associativismo de Jaraguá do Sul.
e Santa Catarina", assinala Bussolaro.

Hoje a CDL conta com mais de 1,2
mil associados.e é uma das mais ativas
de Santa Catarina. "Esta trajetória foi
fruto de 33 gestões compostas por 29
líderes ousados e comprometidos com o

movimento, cada qual em seu tempo". A

programação comemorativa está sendo
definida pela equipe da CDL e em

breve será apresentada aos lojistas.

oePIS
" www.ocponline.com.br

íNDICE PERíODO
SELlC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,000% 9.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA -0,30% 9.JULHO.2013
NASDAQ +0,56% 9.JULHO.2013
AÇÕES PETR4 14,98 -1,12%

VALES 26,08 -1,40%
-BVMF3 12,27 +0,99%

POUPANÇA 0,5000 _ 10.JULHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,14% US$108,460
OURO +0,02% US$ 1251,920

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DO LAR COM. 2,2610 2,2620 +0,12%
DÓLAR TUR. 2,1800 2,3200 0,0%
EURO 2,8810 2,8832 -1,11%
LIBRA 3,3505 3,3536 -0,98%

.Substituição
da produção

A Associação Brasileira da In
dústria Têxtil deu destaque em

sua comunicação para a importa
ção de insumos. De janeiro a maio
o setor teve' um crescimento de
9,5%, -enquanto a produção na

cional cresceu apenas 0,2%. Con
tinuamos' consumindo o produto
do trabalho de pessoas de outros

países. Quando o desemprego co

meçar a aumentar, não será por
falta de sinais concretos.

, Construção
Consultoria de varejo Gouvêa

de Sousa apresentou estudo em que
destaca o fato de que o varejo de
material de construção representa

-.
cerca de 10% de todo o segmento,
com exceção dos veículos. Confor
me o 'levantamento, 61% das ven

das acontece em lojas pequenas e

depósitos, ficando 36,5% por conta
de lojas médias e grandes e apenas
2,5% em lojas especializadas.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE

PREÇOS N°. 01/2013 - FMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 54/2013-FMS-

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA DA

ASSOCIAçÃO DESPPORTIVA JARAGUÁ (ADJ)
CNPJ 79.378.261/0001-08

OBJETO: contratação de empresa para reforma e ampliação do
Posto de Saúde de Itoupava, da Secretaria de Saúde e Assistên
cia Social do Município de Schroeder/SC, conforme projetos, me
morial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 30 dejulho
de 2013'às 14h.
Abertura do Processo: 30 de julho de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser ob
tidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 10 de julho de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Convocamos todos associados a presenciarem a assembleia geral
que se realizará em 18 de julho de 2013, às 9hs da manhã, na
sede da ADJ sita ria Rua Gustavo Hegedorn, n0636, Bairro Nova
Brasília, na cidade de Jaraguá_ do Sul-SC, CEP 89525-265, em que
será realizada eleição para o provimento dos cargos da diretoria
da ADJ, quais sejam, a Presidência, Vice-Presidência, Secretaria,
Tesouraria, a Diretoria Esportiva e Diretoria Social. Esclarecemos
ainda que concorre nesta eleição apenas uma chapa, composta
pelos seguintes membros: a) Presidente: Valdir Bordin; b) Vice
Presidente: Célio Lange; c) Secretário: Fabio Leoni; d) Tesoureiro:
Osny Matheussi; e) Diretor Esportivo: Cesar Pradi; e f) Diretor So-
cial: Joe Junior.

'

Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2013.

ASSOCIADOS
1 - Hercílio Mendonça da Rosa
2 - Rogério Lauro Tomazeli
3 - Assírio Carlos Ramthum

IlIilllf! !IIi!Ií I II
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Detran vende todos
os 499 automóveis
PREÇO BAIXO

Oportunidade de

bons negócios
atraiu cerca de 600

pessoas para a

oferta dos veículos

Natália Trentini

Em tomo de 600 pes
soas disputaram com

lances os 499 veículos leilo
ados ontem em Jaraguá do
Sul, pelo Departamento de
Trânsito de Santa Catarina

. (Detran). Os lotes eram de
carros e motos para serem

usados como sucata, rea

proveitamento das peças e

também para recuperação.
Entre os automóveis, o ano

de fabricação variava entre

1990 e 2011. O valor arre

cadado não havia sido ofi
cializado até o fechamento
dessa edição.

Os preços iniciais, bem
abaixo do mercado, cha
maram atenção do técnico
em informática, Erick Lu

visa, 23 anos. Um Renault

Clio, 2006, por- exemplo,
tinha lance mínimo de R$
3.600. Enquanto na tabe
la da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas

(Fipe) o mesmo carro está

PÚBLICO Auditório do Centro Empresarial ficou lotado de interessados nos lotes

avaliado em mais de R$ 14
· mil. Comralgum dinheiro

guardado, Luvisa foi ao

leilão' em busca de inves
timentos. "Marquei alguns
carros interessantes, que
ro comprar para revender

depois, com preço mais

alto", projetou.
Já o aposentado Celes-

·

tino Rech, 50 anos<._ pro
curava mais um veículo,

Violência
Mãe acusa filho por agressão

Uma mulher de 52
anos registrou um bole
tim de ocorrência contra

o filho, de 22 anos, por
violência doméstica, em

Guaraníirim. A vítima
contou que foi agredida

com tapas pela manhã,
na casa da família, no

Bairro Avaí, quando ten

tou acordar o filho para
que ele fosse trabalhar. O

suspeito vai responder ao

processo em liberdade.

Guruamirim

Caminhão é recuperado
Furtado em Joinville

no último sábado, um ca

minhão foi encontrado na

noite de segunda-feira, no

pátio de um posto de com

bustíveis às margens da

BR-280, em Guaramirim.

· O proprietário teria dito a

Polícia Militar que o veí
culo 'estava sem carga no

momento do
/

furto. Enca
minhado à Delegacia para
os procedinientos, o cami
nhão foi devolvido ao dono.

uma moto ou carro, para
atender as necessidades da
família. Para ele, o leilão
oferece para muitas pes
soas a chance de conseguir
preços melhores.

De acordo com o pre
sidente da Comissão Esta
dual de Leilão do Detran,
o tenente Coronel Edson
Rui da Silva Castilho, a ex

pectativa era alcançar R$

700 mil com a venda de
todos os itens. Até ontem,
o Estado havia arrecadado
R$ 7,9 milhões com lei
lões. "O lucro para nós é o

pagamento dos débitos, as

multas e taxas do próprio
veículo", explicou.

Os veículos foram apre
endidos em blitz policial,
acidentes ou recolhidos por
falta de pagamento.

Em casa

Homem é encontrado morto
Moradores da Rua Ro

tary, no loteamento Divinó

polis, no Bairro Ilha da Fi

gueira, chamaram a Polícia
Militar e os Bombeiros por
causa do forte cheiro que
vinha da casa 38. Vizinhos
contam que o morador da
residência, Claudinei Camilo
de Oliveira, de 40 anos, não
era visto desde a semana

passada. O corpo dele estava

em cima da cama, de bruços,
e' em estado avançado de

decomposição, sem sinais
de violência. Efe foi reco

lhido pelo Instituto Médico
Legal e a família, que mora

no Paraná, foi comunicada.
Os bombeiros avaliam que
a morte tenha ocorrido há

pelo menos dez dias.

PEDIDO DE UCENÇAAMBIENTAl DE OPERAÇÃO
o POSTO DE COMBUSTlvEIS BRUDERTHAL LTDA, inscrito no CNPJ
sob no 13.772.642/0001-50, comunica que requereu à FUNDAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE DE GUARAMIRIM - FUNDAG, a obtenção da Licença
Ambiental de Operação - LAO, pára atividade de Comércio de Combustí
veis Líquidos e Gasosos, localizada em Guaramirim-SC na ROD SC -108
(antiga 413), Bairro Bruderthal.

Desacato

Suspeito é detido na Figueira
Um homem de 47 anos

foi detido por desacato na

noite de segunda-feira,
no pátio de um posto de
combustíveis na Rua José
Theodoro Ribeiro, na Ilha
da Figueira, em Jaraguá
do Sul. Ele e outras seis

pessoas foram abordadas

'pela Polícia Militar, mas o

suspeito se negou a passar
por revista pessoal e desa
catou os policiais. Ele foi
encaminhado a Delegacia
de Polícia e vai responder
a um- processo criminal.
Os outros envolvidos fo
ram liberados no local.

Atropelamento
Ciclista morre no hospital

Depois de uma sema

na internado na UTI do

Hospital São José, Wal
dir de Oliveira Santos, de
53 anos, faleceu na noite
de segunda-feira. Ele es-

.

tava de bicicleta quando
foi atingido por um cami

nhão, na Rua José Theo
doro Ribeiro, na Ilha da Fi-

gueira, em Jaraguá do Sul,
na tarde do dia IOde julho.
Socorrido com ferimentos
na cabeça e suspeita de
traumatismo craniano, a

vítima faleceu depois de
sofrer uma parada respi
ratória. O velório foi rea

lizado na tarde de ontem,
no Bairro Chico de Paulo .

)

Jaraguá do Sul
DIC aponta dois acusados no

assalto a uma fábrica têxtil
A Divisão de Inves

tigação Criminal' (mC)·
concluiu o inquérito que
investigava um assalto
a uma empresa têxtil de

Jaraguá do Sul, em janei
ro, e cumpriu o mandado
de prisão de dois homens

suspeitos pelo crime.
Os acusados, de 25 e

40 anos, já estavam no

Presídio Regional de Jara

guá do Sul desde feverei
ro, quando foram presos
em flagrante depois de
assaltarem um restauran

te na Barra do Rio Cerro,
com um terceiro suspeito.

Testemunhas reconhe-

ceram a dupla e um dos
acusados confessou ter

praticado o assalto, e disse
ainda que revendeu os pro
dutos, avaliados em R$ 25
mil, em um mercado de rua

de Curitiba, no Paraná.
A mc cumpriu ainda o

mandado de prisão de um

homem de 30 anos conde
nado por furto na Comarca
de Bom Retiro. O suspeito
estava trabalhando numa

lavação de veículos no Cen
tro de Jaraguá do Sul e não
resistiu a prisão, na manhã
de ontem. Ele foi conduzi
do ao Presídio Regional de

Jaraguá do Sul:

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE

JOANrRA HAFERMANN BRUCH

Os Familiares de Joanira Hafermann Bruch, falecida dia 6 (sá
bado) passado, agradecem indistintamente a todos que, de uma

forma ou outra, s� envolveram, ao longo de 7 anos, nos cuidados

, e tratamento da enfermidade que a acometeu, principalmente
aos diversos profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros
e cuidadores, que não mediram esforços ou horários para pro

porcionar conforto à falecida e familiares.

Aproveitamos para comunicar e convidar para a Missa de r Dia

que será realizada na próxima sexta-feira, dia 12, na Paróquia
.

São Sebastião, Centro.

ROlU BRUCH, esposo; IVANA, ADRIANA,
ANA PAOlA E ANDRÉ Luís, filhos; ANSELMO,

genro; CRISTINA, nora; e netos RUBENS, ADOLFO,
AL!NE, GABRIEL, JÚLIA, HELENA e RAFAEL.

L t � _! I ii �
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Jaraguaenses no Transcatarina
800 QUILÔMETROS Quinta edição do rally sairá de Fraiburgo com

destino a Balneário Camboriú. No caminho, passa por Guaramirim

Lucas Pavin

Considerado um dos
maiores ralis de re

gularidade do Brasil, o

Transcatarina chega na

sua quinta edição e prome
te disputas emocionantes.
O evento atrai pessoas de
diversos estados, com 164
duplas inscritas no certa

me de zorg.

Jaraguá do Sul não

ficará de fora e será re

presentada pelas duplas
Elvis Bonatti/Carlos Bran

denburg, Robson Garcia/
Rafael Prada, Cassius

Gonçalves/Eduardo Finta,
Eduardo Schvambach/Jú
lio Cesar Floriani, Cleiton

Weldt/Douglas de Andra
de e Christian Marquardt/
Charles Salvador.

O Transcatarina será
realizado de 17 a 20 de ju
lho, entre Fraiburgo e Bal
neário Camboriú. Alter
nando bastante de clima e

pistas, os pilotos irão per
correr aproximadamente
.soc quilômetros e atra

vessarão sete cidades.
Estreantes no circuito,

Schvambach e Floriani
têm o objetivo de obter

mais experiência e ter

minar a prova em uma

boa posição. "Será minha
\. .

pnmeira vez, mas o nave-

gador já tem experiência.
Então queremos manter

a concentração, a regula
ridade e chegar entre os

cinco primeiros", comen

tou Schvambach.

Porém, para atingir o

objetivo, eles deverão su

perar um dos grids mais

disputados do Brasil, bem
como um rally técnico,

com médias de velocidade

justas e diversos obstácu
los ao longo do trajeto, tais
como: áreas de refloresta

mentos, mata fechada, po
mares, rios, pedras e, por
último, uma hora em um

piso 100% arenoso.

"Estamos treinando
bastante para represen
tar bem a cidade que tem

fama de ter bons pilotos
e navegadores", afirmou

Gonçalves.
O Transcatarina faz

parte da Copa Brasil de

Regularidade e possui as

categorias Super Master,
Graduados, Júnior, Turis
mo Light e Turismo Ad
venture.

O roteiro completo pas
sará por Fraiburgo, Timbó

Grande, Canoinhas, _ Ma

fra, Rio Negrinho, Guara
-mirim e Balneário Cam
boriú. O rally começa no

dia 17, com a realização do

prólogo, que definirá a or

dem de largada do dia 18.

DNULGAÇÃO

NA DISPUTA A dupla Robson Garcia e Rafael Prada.está entre as seis equipes de Jaraguá do Sul confirmadas num dos maiores rallys de regularidade do Brasil

SCJaraguá
Leão faz amistoso contra um dos líderes do Campeonato Brasileiro

Em preparação ao

Campeonato Catarinen
se da Divisão de Acesso, o

Sport Club Jaraguá agen
dou um amistoso de peso
na tarde de hoje. Aprovei,

tando a 'influência do téc
nico Mozart no Coritiba,
equipe onde foi revelado,
o Leão do Vale terá pela
frente um dos líderes' do

,Campe<i>nato Brasileiro da

Série A. A partida inicia às Silva, o Coritiba irá entrar

15h, no Centro de Treina- em campo com seu grupo
mentos do Coxa, na capi- - titular, aproveitando-se do
tel paranaense. Segundo recesso na tabela da com

informações do presidente petição nacional. Ainda
do Iclube jaragíiliense, t I];)'a 'segundo Da Silva, um novo

amistoso preparatório está

agendado para comemo

rar o aniversário do muni

cípio, no dia 25 de julho.
Desta vez o adversário será
o Avaí, a partir das 15h30,

no Estádio João Màrcatto.
No dia 4 de agosto, o Leão
inicia sua caminhada no .

certame estadual, onde so

mente uma vaga na Segun
dona estará em disputa.
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Indefinições ainda
cercam o Juventus
t Cresce nos bastidores os rumores -de uma parceria

com a equipe do Novo Hamburgo para a disputa da Copa SC

no ar e não entramos mais
em contato. Além disso,
não precisamos correr

atrás, pois ternos muitos

jogadores e uma base mui
to boa. A única novidade é

que o Juventus está fun
cionando e com os salários
em dia para quem está tra

balhando. Estamos com

40 atletas jogando pelo
clube e está garantido que
vamos participar da Copa
SC", afirmou o dirigente,
ressaltando ainda que o

principal objetivo do clube
no momento é formar no

vos talentos.

Lucas Pavin a Petrobrás, Caixa, entre

outras. Também' existe
uma grande dificuldade
em obter informações do

que se passa dentro do Es
tádio João Marcátto.

Os últimos rumores

que surgiram foram de
uma possível parceria com

Novo Hamburgo, do Rio
Grande do Sul, na qual
o ex-técnico do Moleque
Travesso, Itamar Schulle,
gostaria de utilizár a Copa

Santa Catarina como pré
temporada para o Gauchão
do ano que vem. .Assim,
todo o elenco do 'Nóia' vi
ria sem custo algum para
Jaraguá do Sul.
. Questionado sobre esse

vínculo com o clube gaú
cho, o presidente interino
do Jüventus, Jeferson de

Oliveira, não quis comen

tar o assunto. "Não tenho
nada a dizer sobre isso. Até

porque conversamos, ficou

Incerteza; Essa é a pa
lavra que melhor de

fine o atual momento do
Grêmio Esportivo Juven
tus. Praticamente para
do desde que terminou o

Campeonato Catarinense
e atuando apenas com as

categorias de base, o clube
-vive de especulações nos

últimos meses. Já foram

cogitadas- parcerias com

',MOLEQUINHOS No momento, a única atividade no JiJventus se resume ao Campeonato Catarinense de base

Automobilismo
Pilotos da região se destacam_em etapa do Catarinense

Com bom público, o

Autódromo Max Mohr
recebeu a quarta etapa do

Campeonato Catarinense
de Automobilismo no úl-

'timo fim de semãna, Vá
rios pilotos de Jaraguá do
Sul e regiãer.participaram

do évento, onde consegui
ram -ótimos resultados.

Destaques para os desem

penhos dos jaraguaenses
Leone Marcolla (na Estre

antes), Paulo Krutzsch (na
Marcas "B") e Alessandro
Coelho (na Stock Car Opa-

la "A"), que terminaram ção contou também com

as suas provas na lideran- a participação dos pilotos
ça. Patrocinados por O jaraguaenses Alexandre
Correio do Povo, Paülo Kath ,(40 na Estreantes) e

e César Maba ficaram em
-

Alan Schwartz (40 Marcas'
terceiro lugar na Estrean- "N"), além---do guarami
tes e na Marcas "B", res- rense Cristiano Rosa (30
pectivamente. A competi- Marcas "A"). .�,ot·H[,,;·�O.tlll

/
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Olesc

Handebol feminino garantido
A fase regional' Les- atletas, nas modalidades

te/Norte do 130 Jogos da de handebol masculino e

Juventude Catarinense feminino, além do voleibol
(Olesc) encerrou no últi- feminino. Destas, apenas o

mo sábado. em Pomerode. . handebol feminino avan-

Jaraguá do Sul 'esteve pre
sente na disputa com 36

çou para a fase estadual da

competição.
DIVULGAÇÁO

TERCEIRO LUGAR Com a medalha de bronze, garotas
do handebol irão à Olesc. Masculino ficou pelo caminho

Campeonato de natação
Jaraguá conta com'23 atletas

O Campeonato Cata- Blumenau, A equipe Arroz
rinense de Inverno con- Urbano/FME tem o refor
ta com a presenta de, 23 ço de Henrique Fructuozo,
nadadores jaraguaenses' que atualmente compete
(oito deles beneficiários do nos Estados Unidos, Ma

bolsa-atleta). À competi- rina Fructuozo e da cana

ção segue até domingo em dense Beatríce Babinski.

�

Triatlo

Manda1ho fica em terceiro
A etapa do Campeonato

Catarinense de Triathlon
teve a participação de oito
atletas .de Jaraguá do Sul.
Eles competiram no GP

À Winter, em Balneário Cam-

boriú, no fim de semana. A

prova tinha um percurso de

7S0m de natação, zokm de
ciclismo e Skm de corrida.

Destaque para o triatleta
local Jonathan Manda1ho,
que conquistou a terceira

posição em sua categoria,
,

Vôlei de praia
Seletiva para os Joguinhos

Visando a participação
nos Joguinhos Abertos de

Santa Catarina, a Associa

ção Amigos do Vôlei reali
zou na tarde de ontem, em

parceria co� a FME, o se

gundo - e último - Torneio
eietetivo- Téonieo; (i}.ev-ent@

-

tevecomo objetivo formar
, as equipes de vôlei de praia
do município. A próxima
competição da modalida
de será nos dias 27 � 28 de

julho, na etapa de abertura
�

do, Circuito Joinvilense de
Viê>l€i.de Praia.Sub-iç.
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Atlético-MG. em campo
para o seu jogo do ano
DESVANTAGEM Galo precisa reverter o placar de dois gols para

avançar para a inédita decisão da Taça Libertadores da América

Agência Avante! to .de volta da semifinal
acontece no Estádio In

dependência, a partir das

21h50 -.Na ida, os àrgenti
nos dominaram a partida
e conseguiram uma boa

vantagem por 2 a o.
.

Porém, os brasileiros

apostam na força de, sua

torcida para reverter o

quadro e prometem 'en
surdecer' o adversário

quando de posse da bola.
Isso porque milhares de

apitos serão distribuídos
aos torcedores, atràvés de
uma campanha feita nas

redes sociais intitulada

Promessa de um jogo
emocionante, Atlé

tico-MG e Newell's Old

Boys decidem hoje quem
irá garantir uma vaga na

final da Copa Libertadores
da América. O confron-

'pressão infernal'.
O técnico Cuca contará

com a volta de dois titula
res: o zagueiro Leonardo
Silva e o volante Leandro

Donizete, recuperados de
lesãó. Com isso, terá ape
nas dois desfalques no

seu time ideal. O zagueiro
Réver cumpre o segundo
jogo -da suspensão im

posta' pela Conmebol e, o

meio-campo Rosinei tam-

bém está fora por lesão.
_

O Galo deve alinhar
com Victor; Marcos Rocha,
Leonardo Silva, Gilberto
Silva e Richarlyson; Pierre,
Leandro Donizete, Ronal
dinho, Tardelli e Bernard;
Jô. O Newell's deve manter

a mesma escalação- com

Guzmán; Cáceres, Heinze,
Vergini e Casco; Orzán,
Pérez, Bernardi, Figueroa
e Maxí Rodriguez; Scocco.

'PRESSÃO INFERNAL' Técnico Cuca e atletas do Galo confiam na força da torcida para mudar o compllcado quadro diante no Newell's

Automobilismo

Reforma custaráRã 160 milhões
-

Após várias ameaças
de Bernie Ecclestone, o

chefão da Fórmula 1, a

Prefeitura de São Paulo
'abriu duas concorrências

para a reforma do circui

to de Interlagos, de acordo
com o, jornal "Q:Estado

_ de São Paulo". As inter

,venções, que seguem as

recomendações 'da FIA,
afetam principalmente a

reforma e troca de posição
na pista dos boxes. � mu

danças estão orçadas em

R$: 160,B milhões e ficarão

prontas p�a o GP Brasil
de 2015, sendo financiadas

por meio de convênios as

sinados com o Ministério
do Turismo. Entretanto, o

valor e a data de assinatu
ra do convênio não foram
informados.�. ,� : I, di

"
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Internacional

Fica ou sai?
'Principal contratação

do Internacional em 2011,
o volante Mario Bolat
ti .tem futuro indefinido.
Pouco aproveitado, o ar

gentino foi emprestado ao

Racing no início deste ano.

Porém, o empréstimo aca

bou, e o jogador deve re

tornar a Porto Alegre nesta

semana, o que não signifi
ca que será aproveitado.

Barcelona

Proposta
\

Valorizado após o tí-
tulo da Copa das Confe-

'derações, o zagueiro Da

vid Luiz é cobiçado pelo
Barcelona nesta janela de
transferências interna
cionais. Ü clube catalão
enviou uma oferta de 35
milhões de euros CR$ 100

milhões) ao Chelsea, que
foi rejeitada.

Tênis

Brasileiro
Afastado desde abril,

Thomaz Bellucci voltou ao

circuito com vitória sobre
o tcheco Lukas Rosol, nú
mero 40 do mundo, por
2 sets a o (duplo 6-4), em

ihtamin de jogo. COIl)._ o

triunfo, o brasileiro, se ga
rantiu nas oitavas de final
do ATP 250 de Stuttgart.
Por uma vaga.nas quartas;
Bellucci terá pela frente ó

romeno Victor Hanescu.

Vasco

Treinador
Menos de quatro meses

após sua, chegada, Paulo
-, _

Autuori não é mais trei
nador do Vasco. Após não

aparecer no jogo-treino des-
ta terça-feira pela manhã,
em São Januário, a direto-
ria cruzmaltina anunciou a

saída do técnico por meio
do site oficial. O motivo

principal foi o não cumpri
mento da promessa da re

gularização dos salários de
funcionários e atletas. Em

onze jogos oficiais à frente
do time da Colina, Antuori'
somou quatro vitórias, dois

empates e cinco derrotas.
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Lucidez brinda os 11O anos
':

LONGEVIDADE Dona Alida Grubba comemora mais um
aniversário nesta quarta-feira junto com familiares e amigos

Débora Remor

A s mãos firmes e a bela
.tlescrita, o olhar agu
çado e a vista ainda boa,
acompanham a mulher
mais idosa de Jaraguá do

Sul, que hoje completa 110

anos. Dona Alida Grubba

Rudge esbanja disposição
e lucidez e lembra com ca

rinho e alegria os "tempos
em que morou em Santos,
ou os momentos que pas
sa na praia de Ubatuba ou

Enseada, todos os verões, -

As caminhadas nas ruas

de Jaraguá foram substitu
ídas por passeios de carro.

A locomoção ficou mais di
fícil depois que um-proble
ma na perna a atingiu. "Na,

t;

outra semana ela bateu a

canela, e a pele anda muito

sensível", conta a cuidado
ra Darci Holtz, que está há
16 anos comAlida. "Já faz
tudo isso, é, Darci?", per
gunta a centenária com o

forte sotaque alemão, sem

acreditar que o tempo pas
sou tão rápido. "Lembro

quando chegou, era magri
nha ainda, andava para urn

lado. e eu ia para o outro,
era mais jovem que hoje,",
contou olhando de rabo de

olho, e depois soltou urna

gargalhada gostosa.
No ano passado, ela ficou

quase seis meses internada ,

no hospital e depois voltou
firme eforte para casa. Que
riam levar Alida para Join-:

ville ou para São Paulo, onde
receberia mais atenção dos

parentes e demédicos. "Mas

aqui a vida é tão boa, tenho
saúde e não me falta nada.

Quando faz dia bom, coloco
urn chapéu na cabeça e vou

pará a calçada ver o movi

mento", disse.
O bordado e a pintura, .

duas das atividades de que
gostava, foram deixados
de lado. Ela também sente

falta dos romances. "Eu lia
até muito tarde, tanto que

.

o meu marido mandava'
eu ir dormir. Ainda tem

um monte de livros ali na

estante." Mas se tem um

hobby que ela não dispen- .

sa é o jogo de baralho nos

finais de semana, e assis-

te as notícias na televisão
diariamente.' "Tem que
fazei: alguma coisa, se não
a gente fica caduca, né?",
se diverte ela, sentada. em

uma poltrona do -primei- c:

'ro andar do velho casarão
construído pelo pai, Ber

nardo Grubba, em 1905,
na Rua Epitácio Pessoa.

Essa semana ela rece

beu a visita do único filho,
Adhemar Rudge, de 86-

anos, e a nora, Graciela. Os
dois netos, dois bisnetos e

tantos outros parentes de- '

vem comparecer a festa de

aniversário, que será reali
zada no sábado. O segredo
da longevidade? "Não tem

segredo.. Quando a gen
te nasce já está marcado

quando tempo vai viver. A

linha na minha mão, pode
ver, é bem comprida mes-

-

mó", revelou.

"
-;

Aqui a vida é tão boa, tenho saúde e não

me falta nada. Tem que fazer alguma
coisa, se não a gente fica cad�ca, '1á?"
Dona Alida Grubba Rudge

REPRODUÇÃO

FAMíLIA Dona Alida é a menina à direita. Ela
está com seus quãtro irmãos, todos falecidos.
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