
Aniversário

Jaraguá do Sul
137 anos

Diferentes visões sobre .

uma mesma cidade.
CADERNO ESPECIAL

Dois balões sobrevoaram
Jaraguá doSul ontem à tarde

para divulgar o 10 Festival
Marisol de Balonismo. Evento
está previsto para acontecer
em setembro no município.

Somos médicos,
E isso faz toda a diferença.
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. A vida acontece aqui.
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Temperatura negativa na madrugada de ontem deixou a região coberta pela geada. Gramado do Seminário de

Corupá ficou cristalino pelo orvalho congelado. Frio deve permanecer hoje no Vale do Itapocu. PÁGINAS 4 E 5
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Ser grande é:
Na Espanha existe uma grande rivalidade entre cata

lães e madrilenos. A Catalunha sempre buscou de
fender sua autonomia, jáMadrid busca simbolizar a cen
tralização do poder. Já é conhecido de muitos a grande
rivalidade que há entre os times do Barcelona e do Real
Madrid. Só que a história que quero contar é sobre dois
dos três maiores tenores da música clássica.

Plácido Domingo é madrileno, já José Carreras é cata
lão. Por questões políticas, nos idos ano de 1984, estes dois
homens tornaram-se inimigos. Porém no ano de 1987, Car
reras recebeu o diagnóstico de que estava com leucemia. A
sua luta contra o câncer foi muito difícil, foram diversos tra
tamentos' um transplante de medula óssea, além de uma
mudança de sangue, que o obrigava a viajar mensalmente .

até aos Estados Unidos.
Nestas circunstâncias, não podia trabalhar, e os eleva

dos custos das viagens e dos tratamentos, dilapidaram qua
se todo seu património. Quando não tinha mais condições
financeiras, teve conhecimento da existência de uma funda
ção em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de
doentes com leucemia. Graças ao apoio da fundação "For
mosa", Carreras venceu a doença e voltou a cantar. Lendo
o estatuto da fundação, descobriu que o fundador emaior
colaborador era Plácido Domingo. Soube que Domingo ti
nha criado a fundação para ajudá-lo e que se tinhamantido
no anonimato para que ele não se sentisse humilhado ao

aceitar o auxílio do seu "inimigo".
Num gesto de agradecimento, Carreras interrompeu

uma atuação de Domingo num espetáculo deste, subiu ao

palco e humildemente, ajoelhou-se a seus pés, pediu-lhe
desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido ajudou
o a levantar-se e com um forte abraço, selaram o início de
uma grande e bela amizade.

Uma jornalista perguntou a Domingo, porque tinha
criado a fundação. Domingo disse: "porque uma voz como

aquela não poderia perder-se". Isso é ser grande.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie SWJSfotos e sugestões

parae redaaiotiiocorreiodopooo.conibr

Inscrições
Troféu Responsabilidade
Social de Santa Catarina

Estão abertas as inscrições das entidades sem

fins económicos e empresas interessadas em par
ticipar da Certificação e Troféu Responsabilidade
Social - Destaque Santa Catarina. O objetivo é reco
nhecer e destacar às empresas privadas e entidades
com fins não económicos que tenham a responsa
bilidade socioambiental incluída em suas políticas
de gestão. Informações a respeito da certificação
podem ser encontradas acessando o link http://
responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br.

. l l t l t d .

Bobagens
QPapa andou fazendo uma fra

se que bem pode passar bati
da se não for devidamente "mas
tigada ",. entendida... Se a frase
for simplesmente engolida, terá
sido apenas uma frase. A tal frase
é esta: - "A crise mundial não está
tratando bem os jovens "

..0 Papa
está "quadradamente "

errado,
mas o entendo; é claro, está fazen
do média com os tais jovens, mais
das vezes irresponsáveis, dengo
sos, vadios e incompetentes. E es

tou falando mais diretamente dos
jovens de ''boas'' famílias.

Esses pivetes da chamada
Geração não estão servindo para
nada, fazem faculdade, pós-gra
duação, mais uma pós-gradua
ção, fazem doutorado e vão indo,
indo, trabalhar que é bom, nada.
E quando começam a trabalhar

COMENTÁRIO
" "

sacras
esquecer que, antes de tudo, pre
cisamos de um severo controle de
natalidade. Vagabundos sem eira
nem beira não podem ter filhos, fa
zer filhos. Mas aonde andam os ho
mens que lhes poderiam pôr o freio
das disciplinas e das responsabili
dades, aonde? Vale tudo, estamos
no vale tudo e aí vem o "papa

"
-

quem mesmo? - a dizer bobagens
para fazer média. Não diria isso
facilmente num estúdio dos meus

programas, ah, não diria.
Se quisermos uma geração me

lhor, crianças e jovens de qualidade
é preciso uma imediata revolução
cultural, deveres antes de tudo,

_

e

crianças no seu devido lugar, quie
tas, obedientes e aplicadas estudan
tes. Só depois abrir a boca e dizer a
que vieram, antes não. Ouviu bem,
"papa"? Chega de fazermédia!

LUIZ CARLOS PRATES
fazem tudo pormetade oumalfei
to. Em parte, boa parte, dá para
entender os tais jovens.

Forammal-educados pelos pais,
foram criados muito dengosos, fo
ram criados tendo "difeitos " quan
do criança só tem deveres: o dever
de dizer sim, de cumprir as ordens,

.

arrumar a cama, ajudar na casa,
estudar, estudar e estudar muito,
muito, até conseguir competência,
boa qualificação. Isso é muito raro.

A educação pela odiosa pedago
gia do amor fez destas últimas ge
rações o que anda por aí, servindo
para muito pouco. Mas é bom não

saber de mulherestudando nem trá5alhando. Que eles
venham dizer isso na minha delegacia, que venham fa
zer essa queixa na minha salinha lá dós fundos ... En
quanto houver "Malalas

"

nomundo haverá esperança -

ou salvação - para asmulheres. Aqui entre nós as gurias
estudam, têm de tudo para crescerem e se tornarem

Mulheres, mas preferem continuar "mulher-zinhas",
tuteladas e mandadas por um homem. Amaioria...

• Charge
Guardei, faz alguns dias, uma boa charge publicada

num jornal gaúcho. O desenhomostrava a Dilma pensa
tiva: - "Obama, FMI, por favor! Onde está o Lula? ". Boa
sacada do desenhista. De fato, na hora em que as coisas
ficaram feias por aqui, o populista sumiu, foi fazer "pa
lestras " lá fora e não deu a cara para os tapas. A Dilma
mais uma vez ficou sozinha. Mas é assim, os populistas
só gostam das festas, na hora da encrenca estão ocupa
dos. Menosmal que é unia bananeira que já deu cacho... • Falta dizer

Para os que se acham os tais na empresa onde tra
balham ou indispensáveis para a família, é bom lem
brar que tanto a empresa quanto a família vão conti
miar firmes depois que a tal pessoa importante "subir
"

... Melhor é viver a vida de um modo mais desape
gado e não se achar a bola do jogo; a empresa achará
outro e a mulher ou o marido também... Viva!

• MalaIa
Ela tem 16 anos, quando foi baleada na cabeça tinha

13, e falando naONU foi mais uma vez admirável. Disse
que enquanto exiStir um professor, Uma caneta e um

livro as mulheres poderão ser salvas, todos poderão ...
Ela foi baleada por pútridos talibãs que não querem

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3246
35 - 39 - 51 - 74 - 80

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1196
Primeiro Sorteio
02 - 10 - 29 - 39 - 44 - 48
Segundo Sorteio
23 • 24 • 29 - 32 - 41 - 46

Serviço
Feriado
com atendimento

Nesse feriado, Jaraguá do Sul Park
Shopping estará com a Praça de Ali
mentação, farmácia e lazer com fun
cionamento normal, das ioh às 22h.
As lojas atendem das 14h às zoh, com
exceção da Havan e Americanas, que
operam das 12h às 21h, e do Hiper
mercado Breithaupt, acessível das 8h
às 22h. As salas de cinema respeitam
os horários de sessões previamente
programados pela Arcoplex.

TEATRO PARA A PREVENÇÃO
A Defesa Civil de Jaraguá do Sul reativou o projeto de prevenção de
desastres e casos de calamidade através do teatro. Há duas semanas,
alunos da Escola Helmutt Guilherme Duwe, no bairro Rio da Luz,
começaram os ensaios da peça "Um Herói em cada Um". A iniciativa
é coordenada pelo o professor Paulo Cesar da Silva (O). O teatro será
apresentado nas demais unidades escolares do município.
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CHARGE
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,.......-:: C1�oPARA SEU , ...
NEGÓCIO FICAR 10�
* Descontos de ate 16%. Consulte política vigente paro cada modelo.
Veículos sujeito o díspontbtlldcde de estoque.

EDITORIAL

Somos responsáveis
pela nossa cidade

Um município pode refletir sobre seu
presente e futuro a cada instante.

Como ele é feito de pessoas e são esses

seres os principais agentes da trans

formação da comunidade, a análise de
como estamos tratando o nosso meio é

importante para direcionar o ambiente
que teremos no futuro.

"
Pequenas ações são importantes
para deixar Jaraguá do Sul melhor.

Pequenas ações são importantes para
deixar Jaraguá do Sul melhor a cada ins
tante. Essa cidade que se tomou uma terra
de oportunidades para milhares de famí
lias de outros pagos, merece diariamente
um presente de todos. E essa' retribuição
é feita de atos como: condicionar correta-

mente o lixo, separar os resíduos, deixar a
calçada em bom estado para que a rua seja
vista como um lugar onde moram pessoas
caprichosas.

Valorizar o comércio, serviços e in
dústrias locais, pois eles fomentam
emprego e renda para muitas pessoas.
Pedir a nota fiscal cada vez que fizemos
compras, assim omunicípio pode ter um
retomo maior de impostos para investir
nas melhorias. Respeitar as leis do trân
sito e participar das associações comuni
tárias de bairro ou entidades sociais.

Esses são pequenos exemplos que ca

bem aos moradores para ajudar a cidade
ficar mais organizada e estimular os cida
dãos a serem mais participativos nas deci
sões sobre o meio onde vivem. Com a po
pulação dando o exemplo, o Poder Público
fica na obrigação de colocar em prática os

compromissos ao desenvolvimento.

www.strasbourg.com.br O peugeot.strasbourg

�BOXER PASSAGEIRO I FURGÃO l!('HOGGAR
Com espaço para 15 passageiros + motorista

Strasbourg Blumenau (47) 3331-4500 oltajaí (47) 3344-7000 o Brusque (47) 3355-4500 o Jaraguá (47) 3274-1900
Rio do Sul (47) 3522-0686 o Caçador (49) 3561-3400 o Chapecó (49) 3361-1500

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

ae inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asfIorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejomalpara outro leitor.DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h:lo • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Corupá
FamíliaAcolhedora
seleciona interessados
o projeto Família Acolhedora de Corupá está

com as inscrições abertas para que tem interesse
em acolher crianças'que se encontram em situa
ções de risco e vulnerabilidade. O tempo deperma
nência é determinado até o momento da solução
dos conflitos. Podem inscrever pessoas com idade
igual ou superior a 21 anos, que atendam aos re

quisitos de: nãopossuir antecedentes criminais, re
sidir no município de Corupá no período mínimo
de dois anos, não possuir interesse em adoção, ter
disponibilidade de tempo e interesse em oferecer
proteção as crianças ou adolescentes, não estar ins
crito no cadastro de adoção do Juizado da Infância
e Juventude e outros. As inscrições devem ser rea

lizadas na Secretaria de Assistência Social, na Rua
Otto Hillbrecht, n? 370, bairro Bomplandt.

Carreira

Oportunidade de estágio
AJohnson & Johnson do Brasil abre 35 vagas para o seu Pro

grama JovensTalentosTrainee 2014. Com inscrições deve serfei
tas pelo sitewwwjnjbrasil.com.br/carreira, o programa é voltado
a estudantes que tenham concluído a graduação superior entre
dezembro de 2011 e dezembro de 2013. As vagas abertas são para
os três setores de negócios da companhia: Johnson & Johnson
Consumo do Brasil, Johnson&Johnson MedicalBrasil e Janssen
Farmacêutica. Os postos são para diversas localidades no Brasil.

RotaryClub
Oportunidade de intercâmbio

O Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary Inter
national está com as inscrições abertas para quem tem inte
resse em viajar para o exterior. Os interessados em participar
do programa podem ter acessos ao edital no endereço www.
facebook.com/ryepaôgosc . O prazo se encerra no dia 9 de

agosto. Informações 3055-0024, com Jonathan Mandalho.

" Não foi por falta de estímu!o
ao consumo que a economia

deixará de crescer, mas por
falta de mais fatores de produção:
mão de obra a

bom preço e

qualidade e
)

mais capital
(investimento).
Vinicius Torres
Freire, em blog na

Folha de S.Paulo.

...
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Frio rigoroso reduziu a temperatura na madrugada de ontem e fez a geada aparecer na região
A geada apareceu ontem nos municípios da região. O
1"\.tenômeno causou entusiasmo aos moradores que não
estão acostumados com essa paisagem no inverno do Vale
do Itapocu e lamento no setor agrícola, devido aos riscos
de perdas na produtividade.

Depois das chuvas, o clima secou a partir de terça-feira
e o frio se intensificou ainda mais na madrugada de on

tem. De acordo com a medição da estação meteorológica
da Epagri, Jaraguá do Sul registrou zero grau entre as 5 e

6 horas da manhã. A temperatura atingiu a mínima às 7
horas: 0,09 grau negativo. Depois, com o sol mais forte, as
temperaturas aumentaram (veja quadro).

Quem despeitou com a alvorada pôde testemunhar
o orvalho congelado sobre os automóveis, telhados e no

solo. Um cenário que para muitas pessoas estava pratica
mente esquecido da memória.

Morador da localidade doGaribaldi,Vilmar Erschin
ger, 47, disse que fazia tempo que não testemunhava
uma manhã tão branca como a de ontem. Ele recordou
que há 10 anos viu um fenômeno parecido em Jaraguá
do Sul. "Mas a maior (geada) mesmo que vi foi há 21

anos", contou. O filho dele, José Luis Erschinger, 21, se
surpreendeu ao ver a água que estava sobre a tampa de .

um galão se transformar em gelo. "Os telhados estavam
congelados", detalhou.

Mesmo de férias, o analista de custos Jucimar Cesar
Eckert, 40, não se importou em acordar cedo para regis
trar o pasto coberto de gelo, perto da casa onde mora,
na localidade de Rio da Luz. Eram por volta das 7 horas
quando fotografou o cenário. "Pelo que me recordo, faz
dez anos que não via uma geada desse tipo. Sei que para
a agricultura ela é prejudicial, mas vale pela beleza da

paisagem", disse.
Para quem depende da produtividade agrícola, a geada

é sinal de preocupação. A banana, um dos principais pro
dutos cultivados na região, é vulnerável às perdas. Como é
uma fruta tropical e que depende de calorpara ter uma pro
dutividade, com temperaturas ideais entre 15 e 35 graus, o
frio rigoroso pode causar problemas a essa cultura.

"Abaixo dos 12 graus a bananeira começa a sentir os
efeitos. A geada e as temperaturas baixas podem causar

lesões no fruto e paralisar a produção. Vamos esperar al
guns dias para ver se houve algum prejuízo", analisou o

engenheiro agrônomo da Diretoria de Agricultura de Ja
raguá do Sul, Roberto Nagel. No município estão planta
dos 1,9 mil hectares de bananais. A previsão climática in
dica a permanência das temperaturas perto do zero grau
para hoje, também com possibilidade de:geada.

Registros da geada
no interior de

Jaraguá do Sul,
feitos no começo
da manhã de ontem,
com a temperatura
a zero grau

AS VARIAÇÕES DAS TEMPERATURAS EM JARAGUÁ DO SUL

TERÇA-fEIRA
• 22 horas - 8,7 graus
• 23 horas· 4,15 graus
• 24 horas· 3,4 graus

0N'rEI':
• 1 hora ·2,82 graus ·7 horas·- 0,09 grau negativo
·2 horas -1,48 grau ·8 horas - 1,92 grau
·4 horas· 0,44 grau • 10 horas - 9,47 graus

Fonte:EpagrijCiram
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AOuvidoriamerece atenção
Há no governo uma força tarefa para

modernizar o setor de Ouvidoria da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, o famoso 156.
Muitos do que torcem o nariz para impor
tância da estrutura esquecem que ela re

presenta a possibilidade de o cidadão/con
tribuinte/eleitor ser ouvido em uma época
em que a sociedade clama justamente por
isso: ser ouvida com atenção. Mas ser ou
vida mesmo, não por quem finge entender
os seus reais anseios, mas por quem real
mente vai transformar as reivindicações

em ações. Atento à força deste canal de
comunicação, que pode funcionar como
termômetro dos serviços públicos presta
dos, o próprio prefeito Dieter Janssen tem
dedicado parte do seu dia para dar expe
diente no setor. "O objetivo não é fazer
marketing, ligar para dar um retorno posi
tivo para população, quero conhecer quais
são os principais abacaxis e onde estão as

nossas falhas no atendimento", explicou
esta semana Dieter ao se dirigir à sala que
fica no andar térreo do Paço Municipal. O

trabalho envolve também a cobrança das
Secretarias, que precisam dar uma respos
ta à demanda sempre, seja ela positiva ou

negativa.Ameta é não ignorar nada, dando
retorno em no máximo uma semana. Atra
vés do telefone 156, ou mesmo pelo e-mail
da Prefeitura, chegam em média 20 solici
tações por dia, seja para fechar buracos, ou
para reclamar da falta de médicos nos pos
tos de saúde. Já temmuita gente brincando
no governo dizendo que a surdez terminou
e quem insistir nela deve acabar mal.

DIVULGAÇÃO

Bolsa para todos
Deputado Carlos Chiodini levou para Fameg, na noite de terça-feira, debate sobre projeto de sua autoria que pretende estender para

os estudantes dos cursos de ensino a distância osbeneficios dos artigos 170 e 171, queversam sobre asbolsas de estudo concedidaspelo governo
do Estado. Atualmente,mais de 50mil alunos se enquadram neste perfil em SantaCatarina. Ontem Q debate aconteceu em Joinville.

Sinsep recebe laudo dia 31 Gratificação amnenta
Novo estatuto do servidor público municipal de Jaraguá do

Sul deve entrar na pauta da Câmara emmeados de agosto. Os úl
timos detalhes do texto, que contém mais de 200 artigos, foram
acertados em reunião na manhã de ontem entre representantes
Sinsep e a Procuradoria. Segundo o presidente do Sinsep, Luiz
Cezar Schoener, um dos destaques da nova redação envolve as

gratificações sobre o salário base. Para quem tem pós-graduação
na área o bônus passará de 8% para 13%, quem fizer mestrado
ganha 16% e para doutorados a gratificação será de 19%.

O Sinsep deve receber na próxima quarta-feira, dia 31, um resu

mo. técnico do laudo sobre a insalubridade dos servidores públicos.
. O documento foi entregue à Secretaria deAdministração e Finanças
noinício da semana e está sendo analisado pelo setor deSaúdeOcu
pacional da Prefeitura. Após a análise, será conhecido o número de
servidoresmunicipais que terão direito ao beneficio.

Fundam deta1hado
Representantes das Prefeituras da região receberão na

próxima segunda-feira, na SDR de Joinville, informações
sobre a divisão dos R$500 milhões que serão destinados
aos municípios através do Fundam, criado pelo governa
dor Raimundo Colombo. A expectativa é de que Jaraguá
do Sul abocanhe pelo menos R$ 3 milhões.

Debate no CREA
Engenheiros e arquitetos se reúnem na próxima semaria

para debater proposta do Ipplan sobre o crescimento dos con
domínios horizontais. O encontro será mediado pelo inspetor
do CREA em Jaraguá, Osmar Günther,

QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2013

Ouestãode
interpretação

"Se a interpretação é de que pode ser

presidente, aí aumenta o numero de can
didatos". Afirmação do assessor Sebas
tião Camargo sobre a possibilidade de
Fernanda Klitzke concorrer àpresidência
do PT. Segundo ele, Fernanda seria uma
'baita' liderança, mas primeiro é preciso
entrar em consenso sobre o que estipu
la o estatuto a cerca da participação de

integrantes do governo na Executiva da
sigla. Se para o cargo maior não houver
restrições, Camargo diz que o número
de interessados na presidência deve ser

maior: Ele próprio não esconde o desejo.

Unidade
no diretório

Na opinião de SebastiãoCamargo, que
já presidiu o PT e hoje é o braço direito
do vice-prefeito Jaime Negherbcn, o ide
al seria a construção de uma chapa única
para o diretório, indiferente da quantida
de de nomes dispostos a disputar a presi
dência. Ele destaca ainda a importância
de nomes como Zé Padre e Marcel Salo
mon no-processo e diz que vê Fernanda'
Klitzke como uma grande liderança. "É
uma mulher qualificada, acho que entra
ria para a história do PTmunicipal".

Carro e verba.
,

Presidente da Câmara, José
de Ávila (PSD), entregou ontem à
Prefeitura um carro Zafira 2008.
Ele diz que o Legislativo já tem
dois veículos, um Renault Fluen
ce e um Space Fox, que atendem
as necessidades da Casa. Tam
bém ontem, Ávila acertou com

o prefeito Dieter Janssen (PP) o
repasse de R$ 2,7 milhões de so

bras do Orçamento da Câmara.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

POlITICA
Artesões unificados QillNTA-FElRA, 25 DE JULHO DE 2013

Dando sequência ao projeto que pre- ArlindoRincos (PP) recebeu na manhã de
tende encerrar com a unificação das asso- ontem integrantes do Clube de Mães. Ou

ciações de artesões existentes nomunicípio tro objetivo é tomar a atividademais lucra
em tomo de um único estatuto, o vereador tiva para os representantes do setor.

DIVULGAÇÃO Suspensa investigação
Rubens Bueno (PPSjPR) conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal

para que seja suspensa uma investigação da PF do Paraná sobre sua própria filha, Re
nata, acusada de lavagem de dinheiro. Como a diligência chega ao deputado, obriga
toriamente a investigação teria que subir ao STF, de acordo com o que reza a Consti

tuição. Renata Bueno, eleita vereadora em Curitiba em 2008, é acusada formalmente
de falsidade ideológica e de ter se beneficiado de um caixa 2 para se eleger. Entre as

diligências requeridas peloMinistério Público está uma oitiva de Rubens Bueno.

Saúde +10Privadas e SUS
o ministro da Educação, Aloizio

Mercadante, anunciou que terão prio
ridade no programa de expansão dos
cursos demedicina os centros de ensi
no privados que investirem financei

ramente no Sistema Único de Saúde

(SUS) e oferecerem a menor mensa-
.

lidade aos estudantes. O MEC planeja
expandir o número de vagas na gra

duação em medicina em 60 cidades'
brasileiras. A meta é criar 11.447 no
vas vagas até 2017 - 3.615 na rede pú
blica, e o restante no ensino privado.

Relator da comissão especial criada
para debater o financiamento da saúde

pública no Senado, o senador Humberto
Costa (PT-PE) pretende apresentar em

agosto relatório com projetos para garan
tir mais recursos para o setor. Uma das

cobranças da população é vincular 10%
da receita bruta da União para a saúde.

Segundo Costa, a destinação é viável,mas
não seria imediata, já que é preciso desen
volver um planejamento de como esse va

lor seria gasto e comopoderáser fiscaliza
da sua aplicação por parte da população.Luta contra preços

o jornal norte-americano The New York Times criticou os preços absurdamente al

tos do "custo Brasil" com combustível bem acima da média mundial e uma pizza de quei
jo que chega a custar US$ 30 (cerca de R$ 67). Segundo a publicação, quem vive nos

EUA não sabe que o berço mais barato vendido na loja de mobiliário Tok & Stok che

ga a custar seis vezes mais caro no Brasil-do que o comprado em uma loja similar de lá.

Para o jornal, "o preço do transporte público (que deu início aos protestos) é apenas um exem

plo das lutas que muitos brasileiros enfrentam para fazer face às despesas diárias.

Captação de água
A Petrobras anunciou que vai investir R$ 200 milhões em 12 meses na implantação

de um sistema para captação de água da chuva no semiárido nordestino, um projeto que
ajuda a amenizar a pior seca dos últimos 50 anos. O investimento ocorre em ummomento

no qualEstados nordestinos reclamam da redução das operações da companlriana região.

H.WolfConstrutora e Incorporadora entrega seu 20° empreendimento
sendo 2 por andar.
A empresa, que está há 31 anos no mercado, e

se destaca pela seriedade, qualidade e.pontuoli,
dade na entrega dos seus empreendimentos. Cli
entes, parceiros e amigos estiveram presentes.

A HWolf, do engenheiro Humberto Wolf
e sua esposa, a arquiteta Ana Wolf, entrega
ram na noite de terça-feira, 23/07 o Solar do

Ipê. Localizado no Centro de Jaraguá, o pré
dio possui 12 pavimentos e 20 apartamentos,

III111 H. WOLF
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA

FOTOS LÚCIO SASSI

Alexandre e Adriana Bartsch com

filha e Ricardo Bartsch Filho Antonio Cesar Silva e Marita Carlos Pilotto e AnaWolf

Keidy e Raphael CavalcantiJosé e Elsa Papp Giorgio e landra Galvan

FamíliaWolf Luisa, Ana,
Humberto e Henrique

Rildo e Ana Paula

Albuquerque e AnaWolf
Ricardo e Kátia Bartsch, Ricardo

Bartsch Filho, Ana e HumbertoWolf
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Catequese envolve
jovens de Jaraguá
DiscíPULOS Durante três manhãs fiéis se encontram com bispos para momentos

de reflexão sobre o catolicismo e da participação da juventude na mobilização social

�erca de 250 bispos es

�o encarregados de
conduzir as catequeses da

JornadaMundial da Juven
tude até a próxima sexta

feira, em várias comunida
des do Rio de Janeiro. Os
encontros acontecem em

46 idiomas diferentes. Os

temas expostos seguem a

temática do evento. Discu

tem principalmente os de

safios de sermissionário na
sociedade contemporânea,
levando uma vida como dis

cípulos da doutrina católica ..

Com as catequeses
centradas nos bairros de

alojamento, os peregrinos
puderam levar a manhã de
ontem commaior tranquili
dade. Sediado na Zona Oes

te, no Bairro de Paciência,

o grupo de Jaraguá do Sul,
recebeu a visita do bispo
Celso Antonio Marchio

ri, de Apucarana, Paraná.

Participaram do encontro

jovens do Pará, Bahia, Rio
Grande do Sul; Ceará, Goi
ás, Mato Grosso do Sul,Mi
nas Gerais, Paraná e outras

cidades de SantaCatarina.
Além da conversa e

estudo sobre o catecismo

jovem - conhecido como

Youcat - as catequeses
são momentos de celebra

ção, com participação de
bandas que conduzem o

grupo. Padres peregrinos
também se disponibilizam
para confissão.

Em uma abertura apro
fundando a bnportância da

jornada dentro da Igreja

Católica, símbolo de reno

vação para a comunidade

cristã, Dom Celso intro
duziu sutilmente assuntos

polêmicos como aborto,
drogas e homossexualida
de. Sem emitir opiniões es

pecíficas sobre cada tópico,
o bispo apenas questionou
as mensagens que a mídia
emite para o público. "Re
cebemos muito conteúdo

pessimista e sorrateiramen
te muitos valores tem sido

destruídos", disse.
Entretanto, a principal

reflexão foi sobre as incer

tezas que afligem a juven
tude. Problemas sociais,
instabilidade familiar,
questionamento sobre o

futuro. Segundo o bispo,
motivos para que muitas

pessoas busquem uma

vida de compensação, com
vícios e dependências.

"O reflexo disso tudo a

gente vê em músicas, na
televisão, as pessoas bus
cando um caminho longe
de Deus. Vemos a secula

rização da sociedade", des
tacou o jovem jaraguaense
Entoni Cattoni, 18 anos.

Para ele as catequeses fo
ram conduzidas de forma

flexível, trazendo um mo

mento de reflexão.

Segundo Dom Celso,
o objetivo desse momen

to de formação dentro da

jornada é ajudar na refle

xão, trazendo conteúdos

que ajudam a direcionar a
caminhada dos jovens, na
religiosidade e sociedade.

Bispo Celso Antonio
Marchiori foi o
motivador do encontro
com jovens, no bairro
onde estão os católicos
de Jaraguá do Sul

Grande encontro com o Papa Francisco
"Esta es la juventud del Papa". A fra

se em espanhol, idioma nativo do Santo

Padre, pode ser ouvida pelas ruas do Rio
de Janeiro nas vozes de peregrinos de di
ferentes nações. Virou um grito de guer
ra para todos que esperam pelo grande
momento de estar com o Papa Francis
co. Com certeza, irá ecoar pelas areias de

Copacabana hoje, a partir das 16 horas,
como evento mais esperado da Jornada
Mundial da Juventude. Pela primeira
vez, os jovens e o Santo Padre estarão
reunidos. A expectativa é grande, os pe
regrinos esperam pela espontaneidade
apresentada pelo pontífice desde que as

sumiu o comando da Igreja Católica.

FOTOS NATÁllATRENTINI

Estruturas servem de contesstonârio-para
atender jovens de várias nacionalidades

Feira com confessionário
Paralelamente aos atos vocações de comunidades

centrais da Jornada da Ju- . do mundo inteiro. É uma

ventude, a Quinta da Boa oração diferente, um santo

Vista recebe, no bairro São diferente quea gente não co

Cristóvão, a Feira Vocacio- nhecia", comentou Juliana.
nal. Um espaço onde con- Apesar da- diversidade

gregações, associações, pas- de opções, um dos espaços

torais, grupos com diversas que chamou mais aten

missões dentro da Igreja ção dos jaraguaenses foi
Católica tiveram espaço para o espaço "para confissão.

divulgar seu trabalho e bus- Ao ar livre, confessionários
car novos seguidores. especialmente confecciona-

Centenas de estandes, dos para a jornada foram
. com grupos vindos também dispostos. Em cada ponto,
de outros países foram dis- sinalizados os idiomas dis-

postos no parque munici

pal. Também há tenda de

adoração, oficinas, pales
tras, dinâmicas em grupos,

apresentação de DJs católi

cos, e palco com apresenta
çõesmusicais.

A mistura de culturas e

crenças, que mesmo dentro
da Igreja Católica são di

versas, impressionaram as

jovens de Jaraguá do Sul,
Natali Lunelli, 20, e Juliana
Campos, 29. Elas guarda
ram folhetos e Iembranci
nhas recolhidas ao longo
da feira. "São carismas e.

poníveis para a conversa de

. absolvição.
"Queria terme confessa

do antes, mas não tive tem

po. Estar de coração limpo
faz parte. da preparação.
Mais do que a curiosidade
de ver o restante, fazer a con
fissão era uma necessidade",
explicou Laíza Baptista, 17
anos. A opção de esperar na
fila para preparar o coração
para o restante da jornada
também foi compartilhada
por Gisele Cristine, 17 anos.
Para ela, o ritual traz paz e

tranquilidade.

RUMO AO RIO
Um grupô de fiéis surdos/mudos da Paróquia São
Sebastião parte hoje para a Jornada Mundial da Juventude

no Rio de Janeiro. Juntamente com eles vão outros

grupos de católicos do Vale do Itapocu. A região deve
estar representada com mais de 500 pessoas no evento.
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A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa
promove hoje uma tarde de autógrafos. O even

to celebra o Dia do Escritor, comemorado em 25
de julho, e dá a oportunidade para autores locais

comercializarem suas obras. Os interessados em

participar devem entrar em contato com a che

fe da biblioteca, Josemeri Coelho, pelo telefone

2106-8717. A tarde de autógrafos acontece das

15h às 17h, na sede da Fundação Cultural de Ja
raguá do Sul.

oCORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2013

Apoio que vem da música
ARTE Dueto Staccato apresenta concertos
em dez instituições de caráter social

Bárbara Elice

Dois músicos de Jaraguá do
Sul têm oferecido carinho

por meio da arte. Com projeto
em circulação nos meses de ju
lho e agosto, o Dueto de Cordas

.

Staccato apresenta repertório
popular em instituições que

abrigam pessoas carentes.

Sob uma árvore e ao lado de
um lago, os internos da Comu

nidade Terapêutica Campos de

Luz, em Guaramirim assistiram
a um concerto musical na ma

nhã de ontem. As cadeiras orga
nizadas formaram um auditório

pronto para ouvir ao violinista
Kairo Kanzler e ao violoncelista

Augusto Gruetzmacher.
"Ê uma experiência nova

uma lição de vida. Quando to

camos em lugares carentes

conseguimos perceber mais as

expressões das pessoas. Já teve

gente que começou a cantar jun
to", conta o violoncelista.

O projetá de concertos so

ciais levará a música a dez insti

tuições de Jaraguá do Sul e Gua
ramirim até o início de agosto.
Os três primeiros locais visitados
foram o Centro de Resgate So

cial, Apae de Jaraguá e a comu

nidade Campos de Luz. "Cada

lugar é uma sensação nova, en-

PROJçTO
"Perception

of the Other"..
da banda

Stormental em

parceria com a

Siedler Cia de

Dança, estará
no palco do
Sesc nesta
sexta-feira

tão é sempre um baque. Mas no
bom sentido, porque acho que '

me torna mais humano", afirma
Gruetzmacher.

Interno da comunidade te

rapêutica, C.E.F., de 22 anos,

reconheceu a maior parte do

repertório apresentado. "Para

os meninos que não podem sair

daqui, isso ajuda a abrir amente

para novas esperanças", diz. Em
trinta minutos de concerto, as

músicas apresentadas variavam
.

entre o rock, reggae e pop. De

acordo com o Dueto Staccato,
foram escolhidas músicas leves
e conhecidas, com a intenção de

popularizar os instrumentos.
Há 26 dias na comunidade,

J.L., de 17 anos, lembrou-se de

quando tocava violão e bateria
em outra instituição terapêuti
ca. "Esse é um começo bem le

gal para a gente", acredita. Na
tarde de hoje, a Casa de Apoio
Padre Aloísio Boeing receberá o

dueto. As próximas instituições
são a Associação Beneficente
Novo Amanhã, Lar das Flores,
Abrigo Provisório para Crianças
e Adolescentes, Rede Feminina

de Combate ao Câncer, Hospital
São José e Apae de Guararnirim,
O projeto de circulação dos con- -

certos sociais é financiado pelo
Fundo Municipal dé Cultura.

DrvuLGAÇÃO

LUCIOSASSI

Combinação

Dança"contemporânea
ao som de heavymetal

Um espetáculo que aproxima o

heavy metal da dança contempo
rânea. Esse é o "Perception of the
Other", um projeto da banda Stor

mental, em parceria com a Siedler
Cia de Dança, e que chega à Jara

guá do Sul nesta sexta-feira.
No palco, quatro bailarinos e

quatro músicos entrelaçam a mú
sica e a dança. Inspirada no pro
cesso de interpretação dos senti-

dos, a peça investiga a interação
entre as pessoas e como se rela
cionam com o mundo. A direção
artística é de Alexei Leão, vocalista
da banda, e de Elke Siedler, coreó ...

grafa da companhia.
O show está em turnê pelo Esta

do no Circuito Sesc de Música. Em

Jaraguá do Sul, o espetáculo acon

tece amanhã, às 20h, no Teatro do
Sesc. A entrada é gratuita.
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Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com G contato@poracaso.com (J @poracaso

Unta cidade por
descobrir o lazer

Parabéns Jaraguá por suas conquistas, principal
mente na cena cultural, gastronômica e de entreteni
mento. Nos nossos 10 anos de cobertura percebemos
que chegou a um grande momento. Falando do assunto
hoje também marcamos presença no caderno especial
dos 137 anos de Jaraguá do Sul no O Correio do Povo.
Passem lá para conferir. O artigo está na página 14.

Dica pro feriado
Pra quem não saiu pelo Estado procurando neve e

ficou pela cidade, hoje à noite tem Festival de Sopas
rolando no Villa Restaurante. São até 5 tipos no bu
ffet. As sopas serãoservidas junto a acompanhamen
tos. Os pratos saem por apenas R$17 por pessoa. O
telefone para contato é (47) 3275 1277.

/poracaso

FOTOS DIEGO JARSCHEL

Os sorrisos de Caroline Pinter e Aline
Fernandes, na pista do club The Way, último

Luiza Negri (ao centro) e amigas,
comemorando no camarote do club TheWáy
sua festa de 18 anos último sábado

Assadores: na Confraria do Churrasco, mestre
Leandro apresenta orgulhoso mais uma turma
formada no já famoso curso promovido pela casa

Dexterz
Thiago Mattos manda

informar que nesta segun
da-feira cqmeça a venda de
ingressos para o evento que
acontecerá dia 28 de setem

bro com o trio Dexterz, no
club The Way. O primeiro
lote terá apenas 100 unida
des, sendo vendidos a R$ 25
cada ingresso. Os pontos
de-venda serão postos Mime
Matriz e Reinaldo Rau.

Sorteio
Fã que ainda não garan

tiu ingresso para o show com

Luan Santana próximo dia
3 tem canja lá na fanpage do
PorAcaso. Estamos sorteando
10 ingressos entre os partici
pantes, acessem o PorAcaso.
com para mais detalhes. !

. , .

egto
Ficou só para a ganhado

ra da promoção da Proma
o passeio de balão último
dia 12. Porém, a galera da
Black House Studio estava
com câmera à bordo, e esta
semana publicou um vídeo
lindaço com alguns dos me
lhores momentos que tive
ram no

- céu sobrevoando
Jaraguá do Sul. Acessem a

URL bit.lY/15FOLY7 para
apreciar a vista. O resultado
ficou lúdico.

oePIO
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VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2013

AGENDA
HOJE À NOITE
• 22h - Jazz instrumental com Rasambo.

Local: Stannis Pub 147 3054 4467
+ 22h - Fábio Pilz e Edu Sax.
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

SEXTA-FEIRA 26/7
.·21 h - Karaokê. Local: Blackbird Bar 147 3275 2398
.. 22h - Sacra-Feira / Shaw com Ninguém Sabe.
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

SÁBAD027/7
.+ 21h -1ª Noite Hardcore. Local: Blackbird Bar 14732752398
,., 22h - Legião Urbana Cover Forever.

Local: Sacramentum Pub 14788321524
., 22h - Green Friends / Shaw com Jian Carlos & Marcelo e

Grupo Atitude I DJs Kbeça, Diego Faller e Marcelo Luís /
Rodadas de Tequila para elas até as 23h30 I
Elas free até as Oh. Local: London Pub 147 3055 0065

Novidades da Lico
Entrando na terceira semana de obras Neni

Junkes segue a mil, querendo apresentar seu novo

point o quanto antes pará Jaraguá. Por hora, tudo
segue superando expectativas e, caso continue assim,
na segunda semana de agosto a casa provavelmente
já estará de portas abertas. Até segunda-feira mais
detalhes da decoração estarão instalados. Passare
mos lá então para fazer um registro e compartilhar
aqui com vocês na próxima edição. Fiquem de olho.

Tortura em vitrine
Tem passeio bom pra fazer no museu, mas é me

lhor deixar as crianças em casa. AMostra Internacio
nal de Instrumentos Medievais de Tortura voltou à

Jaraguá do Sul, e ficará hospedada no Museu Histó
rico Emilio Silva até 18 de agosto. São 30 instrumen
tos impressionantes em exposição, custando R$ 6 a

entrada inteira. Agende uma visita, o telefone para
contato é 3371-8346.
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Rua Olívio Domingos Brugnago I 420
Vila Nova I Jaraguá do Sul - se
47 3370.0300 I fenpar.com.br

OCPll
www.ocponline.com.br
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EMPREENDIMENTOS
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Luan Santana
Quer ganhar um ingresso e assistir ao

mega show de Luan Santana na faixa dia

3 de agosto? Acesse a fan Page "Moa Gon
çalves", curta e cruze os dedos.

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quinta-feira, dia 25 de julho de

2013. Dia de São Cristovão, Pa
droeiro dos Motoristas, e dia de

festejar os 137 anos de Jaraguá do
Sul. Vamos que vamos à coluna
de hoje, que será lida por mais de

30 mil pessoas, fora os virtuais.

Antes, uma frase bem legal para
você curtir: "Amigos a gente en

contra. O mundo não é só aqui.
Repare naquela estrada que dis
tância nos levará. As coisas que eu
tenho aqui na certa terei por lá!"

(Dominguínhos).

-----------_.............""""��-�----------

Cerveja _

Colonia cx cl 12 350ml CarneSuJna
Com pele e osso

Cerveja
Itaipava ex cf 12 350.

��

FORMATURA
No jantar de
formatura

do curso de

Medicina, no
Marambaia

Camboriú,
Leonardo

Schiochet, o
casal José
e Helena
Ramos e

a filha
Ana Laura

Fique ligado
Os primeiros ingressos para

a 1311 Feijoada doMoa, que rola
dia 26 de outubro na área ex

terna da Epic e que terá a par
ticipação do Projeto Dexterz,
Dazaranha e várias outras atra
ções, virão acompanhados do
maior mimo do sul do mundo.
Shaw! Anotem!

lOX

249,90

Pepe Narloch Mr. Jorge
Hoje o telefone do promo

ter, Flávio Narloch, não vai pa
rar de tocar. É seu aniversário.

Querido por todos e com uma

legião extensa de amigos, Pepe,
como é carinhosamente chama

do, promete festa para os mais

chegados em breve. Super para
béns da coluna, grande brother!

Amanhã, o Sam'bar, um

dos espaços mais concorridos
da Reinaldo Rau, deverá soltar
gente pelo ladrão, se é "que você
me entende. Quem dá o tom

da voz é Mr. Jorge. Ele deverá
reunir os antenados para uma
noite concorrida que apenas o

Sam'bar oferece. Anotem!

CLEITON METZGER

PRESeNÇA
O casal

cirurgiões
plásticos
Dr. Rodrigo

" Ag"acy
e Dra.
Ana Paula

Passini, na
inauguração
do Hospital
da Unimed

Moa Gonçalves

NAS RODAS

E o Dia dos Pais, hein? Está
chegando. E a .cidade deverá
viver um verdadeiro corre-corre
em todos os sentidos: bares,
restaurantes, cafés, shopping e

mix relacionados. Eba!

.. .. ..

Hoje à noite o meu amigo,
Reinaldo Esser, caps da

Relojoaria Paládio/Simara, vai
receber nomes very important
numa super mesa para happy

hour, na sua paradisíaca
chácara. Bom demais. Thanks

pelo convite!

. .. .

Um jovem casal muito querido
da city, depois de ter dado um

tempo e viajado para fora do

Brasil, resolveu pensar direitinho
e já renovou o romance. O

namoro vai de vento em popa.
Belezinha, galera!

3370-3242

"
Tenho o desejo de realizar uma tarefa importante na

vida. Mas meu primeiro dever está em realizar coisas

humildes como se fossem grandes e nobres.

Helen KelJer

FLORADA
Florlcultun

florada@florada.com.br
www.f1oralla.com.br

�e.�
�
'8�
�

��
3275-0393
Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do Sul

ODON"O�J
(41) 3155-0124
(41) 3122-1355

Boa da semana
"A família real respirou

aliviada: o filho do príncipe
William não parece nada com o

avô Charles". Hehehe

.1

Vi\RIEDADES
QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2013

Vamos almoçar?
Anotem a dica para o almoço de hoje: o Res

taurante do Hotel Kayrós, o mais concorrido de
nossa urbe na hora do almoço e com uma loca

lização mega fácil - fica nos fundos do Brades

co, na área central de nossa city -, está com uma

super promoção e fazendo o maior sucesso tam

bém. O prato executivo sai por menos de R$ 22.

Patuá Pagode
Em clima de house music, a bola da vez nes

te sábado será a Patuá Music, com o seu formato

novo, sob o comando do poli, Charles Lux. Presen
ça do top DJ do Uruguai, Sandra Peres, e sertanejo
com Alisson & Rodrigo. O frege promete atingir
picos elevados entre os nominhos mais fervidos de
nossa city, Anotem também!

Já no Aloha Pub, as tem

peraturas continuam em alta.
Neste sentido, vale anotar que
hoje rola um ótimo pagode,
onde o grupo Kibelleza dá o

toque. A noitada também con

tacam DJs!

MAURICIO HERMANN

TE CONTEI
• O casal, Nei e Nega
Lombardi, Leia-se Olipê, está
curtindo o frio e as delícias do
Chile. Bom demais, né?!

será revertido em prol da
Apae de Jaraguá. Por favor,
colaborem!

.. Hoje, quem recebe os

cumprimentos pela idade
nova é Dulce Dunke. Os

cumprimentos da coluna.

• O meu abraço de hoje,
cheio de éríergias positivas,
vai para o Secretário de Obras
da Prefeitura, Hideraldo Colle,
que vem fazendo bom trabalho"
na sua pasta. Aquele abraço!

Na 13ª Stammtisch, no
Parque Municipal de Eventos, • Já fez caridade hoje?
será cobrado na entrada da
festa o valor de R$ 2, que � Com essa eu fui.

Sábado, no encontro da Le Bru p.erfumes
Jaqueline Musialowski, Aliane Karsten e CarolinaWittkowski

........................ " ,,-� .. _. __ ......•... . ..............•.•-................. . ..........•.• " " _ .. _ ...••....... __ ......•.... _ _._._ .. _, _ .. _ .. __ ............•. _ __ .. _ - •... _ _--_ _._ .. _ .. __ .. _ .. _ _ _._.- _ _ _ .. _._ _. __ .. __ _._,,_ .. _... _ _ _ __ __ __
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Suplemento natural extraído da framboesa que
aumenta a lipólise, auxiliando na queima de

gordura.

temos a tendência de ingerir
alimentos mais calóricos, o que muitas vezes
ocasiona um aumento indesejável de peso.
Para quem quer controlar o peso no inverno
umaótima opção é a Framboesa Ketona.

I
A Framboesa ketona é um extrato padronizado
rico em aminoácidos, minerais, ácidos
orgânicos e componentes bíoativos,

flavonóides, ácido elágico e

antocianinas.

A Framboesa tem um efeito

termogênico no nosso corpo,
acelera o seu metabolismo,

aumentando o gasto de energia, e
ajudando a emagrecer. Com a

vantagem de ajudar a aumentar a
massa magra, reduzindo a flacidez.
De acordo com vários estudos,
contribuem para reduzir o colester.ol,

normalizar a glicemia
(níveiS de açúcar no
sangue) e até melhorar o
aspecto da pele.

As cetonas de
framboesa ao

aumentarem a

produção e a

libertação de
adiponectina, contribuem para o

emagrecimento, para um aumento de energia,
boa disposição e redução de apetite.

Indicações:
- Gerenciamento de peso
- Regula a glicemia
- Redução de gordura
- Redução do apetite
- Dislípidemias
- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxidante

Consulte seu médico ou nutricionista.
Faça-nos uma vista e conheça esta novidade.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas. Fitoterapicos
II eklllbrio.farmacladernanlputacao
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Marido arrependido

I

j
(
,

Tá o cara sentado na poltrona, se desmanchando de tanto chorar!
Nisso chega sua esposa e pergunta:
- O que foi que houve!
Daí ele responde:
- Lembra que o seu pai disse "ou casa ou vai pra cadeia."? Pois é!

Hoje eu estaria saindo da cadeia!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK

SHOPPING

ARCOPLEX 1

· o Homem de Aço - Aventura
- Legendado - 143 min /

Censura: 12 anos - sessões:

13h, 15h40, 18h20,21h
ARCOPLEX2

• Turbo - Animação - Dublado - 95

min - Censura: Livre - sessões:

13h, 14h50, 16h40
• O Cavaleiro Solitário - Ação

- Legendado·- 149 min -

Censura: 14 anos - sessões:

18h30,21h20
ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito

2 - Animação - Dublado
- 98 min - Censura: livre -

sessões: 13h50, 15h45, 17h40,
19h35

• Guerra Mundial Z - Ação
- Legendado - 116 min -

Censura: 14 anos - sessão:

21h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Meu Malvado Favorito 2 . 3D - 13:10, 15:20, 17:30, 19:30 - DUB . Animação
• O Homem de Aço 3D . 21 :50 . LEG - Ação
• O Concurso - 14:20, 16:40, 19:00, 21:1 ° - NAC - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 -13:40, 15:40, 17:50,20:00 - DUB - Animação
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 22:10 - LEG - Suspense
• O Cavaleiro Solitário - 13:00 - LEG - Aventura
• O Homem de Aço - 15:50, 18:40, 21 :40 - DUB - Ação
• O Cavaleiro Solitário - 21 :00 - LEG - Aventura
• Turbo - 14:00, 16:15, 18:30 - DUB - Animação
• Guerra Mundial Z - 3D -19:40 - LEG - Ficção
• O Homem de Aço - 3D - 22:00 - DUB - Ação
• Turbo 3D - 13:20, 15:30, 17:40 - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• O Homem de Aço - 3D - 18:30 - DUB - Ação
• O Homem de Aço - 3D - 21 :30 - LEG - Ação
• Turbo 3D - 13:45 16:15 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme -14:00 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço - ·16:00, 19:00,21 :50 - LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 -13:30, 15:30, 17:30, 19:30 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :40 - NAC - Comédia

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frio e geada
ampla em Bfl
o ar frio e seco mantém

presença de sol. As

temperaturas permanecem
baixas, próximas de Qoe e

negativas nas áreas altas do
estado, com sensação térmica
ainda mais baixa. Geada em
boa parte do Estado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região AMANHÃ
MíN: s-e
MÁX: 1Soe Parcialmente

Nublado

SÁBADO
MíN: soe
MÁX: 200e

j,.
Instável

Nublado

LUAS �• NOVA
j �J

8/7 Chuvoso

• CRESCENTE 16/7 DOMINGO •CHEIA 22/7 MíN: 7°e

• MINGUANTE 29/7 MÁX: 23°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Que não tem nenhuma enfermidade / Substância ne

gra usada para revestir ruas e estradas
2. Amolar / A da selva é estabelecida pelos mais fortes
3. Praticar o esporte em que a pessoa, de pé numa

prancha, desliza na crista da onda /60, em algaris
,

mos romanos

4. Comportamento crítico que avalia uma obra de arte
limitadamente aos seus valores formais

5. Um amigo de Zé Colméia
6. Uma entidade muito popular das nossas lendas /

Pref.: oposição
7. Escuridão absoluta
8. (Astr,) Emissão atmosférica
9. As iniciais do político Brizola (1922-2004) / (Fig,)

Clara, sem rodeios
10. Máquina para limpar pratos ou roupas
11. Cidade paraense localizado às margens do rio Ama

zonas / Légua japonesa
12. Combinação de preposição com pronome pesso- 10

ai /, Substãncias voláteis que, aspiradas, provocam
reanimação 11

13. Movimento súbito, espontâneo / Bombas usadas

para animar festejos populares. 12

VERTICAIS 13
1. Alicerce / O ator norte-americano Sylvesler, de

"Rambo"
2. Oprimir com uma luz de excepcional intensidade / A

torre que, segundo a Bíblia, os descendentes de Noé
tentaram erguer para escalar o céu

3. Diz-se de árvore como a jabuticabeira / Mulher des
prezível e miserável

4. Modo de se comportar carinhoso e amável
5. O metal da medalha do segundo colocado / (Fig,) Po

bre de ideias, de sentimentos
6. A santa de Cássia, dos milagres impossíveis / Um

tipo de sal usado em churrascos
\

7. As iniciais da romancista e novelista Clarice / O ator,
comediante, produtor e músico norte-americano

Adam, de "Click" / O símbolo químico da prata
8. O político alemão Kohl, eleito primeiro chanceler da

Alemanha unificada, em 1991/ (GíL) Indivíduo tolo
9. Diâmetro principal de um corpo / Estado norte-ame

ricano, com capital Des Moines I Imposto Sobre

Serviços.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18"

Maria Adflia entra em acordo com Dionísio, que exige que
ela continue guardando segredo sobre a paternidade de Can
dinho, em troca de deixá-Ia em paz com o filho. Alberto fica in

trigado ao saber que dez funcionários pediram demissão para
trabalhar na mina de Duque e Cassiano. Hélio pede empres
tado o dinheiro da poupança de Marizé e Lipe a Bibiana, para
quitar a dívida com Dionísio. Juliano vê a foto de Arruda no

jornal e o reconhece como o homem que procurou por Hélio.
Juliano conversa com Quirino sobre o possível envolvimento
de Hélio no sequestro de Samuel. Rodrigo pede Amaralina em
namoro. Alberto coloca sonífero no suco de Ester. Zuleika não

consegue acordar Ester para ir à audiência que decidirá sobre
a guarda de Laurinha.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19"
Malu fica embevecida com o gesto de Bento. Amora

tenta convencer Plínio a desistir de antecipar a Fabinho
sua parte na herança. Mel comunica para Natan a decisão
de Wilson. Érico aceita 'as desculpas de seu tio. Lara ofe
rece ajuda a Maurfclo.Érlco convida Maurício a conhecer
Palmira Valente. Verônica fica penalizada com o estado de
Renata. Fabinho chega à casa de Plínio e destrata Celinha.
Malu convida Irene para ficar em sua casa. Tina desmente
Vitinho na frente de Luz. Amora ouve Malu dizer que está
namorando Bento. Wilson exige que Damáris ajude Charle
ne. Natan tenta animar seus funcionários. Amora destrata

Fabinho e Mel. Tábata deixa Filipinho fazer a campanha
para o Kim Park com Érico. Karmita aconselha Verônica a

contar a verdade para Érico. Vinny fica intrigado por Renata
não conseguir andar sem a bengala.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21"
Paloma descobre que não é filha de Pilar. Paloma exige

que César revele o nome de sua mãe biológica. Félix diz que
precisa afastar sua irmã do hospital. Pilar pede para César

Flor do Caribe

Alberto coloca sonífero no suco de Ester
Jogo sujo é com o bandido doAlberto (Igor Rickli)! Como

o canalha sabe que não tem chances de ganhar a guarda de
Laurinha (Serena e Vitória Lovatel) ele usa de seus artifícios
para fazer Ester (Grazi Massafera) perder a entrevista com a

psicóloga e assistente social do caso. Ele vai até a cozinha e

não deixar Bemarda ir embora da mansão. Wagner se oferece
para conversar com Edith. Paloma procura Bruno. Félix destra
ta Edith. Bruno incentiva Paloma a procurar sua mãe biológi
ca. Márcia decide participar de um casamento coletivo. CÇlrlito
vai atrás de Valdirene. Pilar e Bemarda vão à casa de Palorna,
mas não conseguem encontrá-Ia. Paloma procura sua mãe

biológica.

• CARROSSEL - SBT . 20"30
Valéria acredita que Suzana tenha trancado Helena na

sala dos professores. Graça vê Helena sentada e chorando na

praça. A professora explica o que viu e todos ficam irritados
com Renê e Suzana. Triste, Renê chega ao colégio e conta
a Firmino o que aconteceu. O porteiro tenta acalmá-lo, mas
Renê acha que não terá volta. Firmino fica furioso e diz a Renê
para ele não desistir. Cristina não acredita que Renê tenha cul

pa no que aconteceu e acha que a história está muito mal con
tada. Helena diz que não quer ver Renê por um bom tempo.
Firmino conta a Olívia o que aconteceu com Helena e Renê.
Furioso, Renê vai à casa de Suzana e pede para conversar

com a megera. Irritado, o professor jura que se a professora
continuar perseguindo ele e Helena, a denunciará. O namo

rado de Helena vai até a casa de Helena, mas Valéria impede
que ele entre e bate a porta na sua cara.

• DONA XEPA - RECORD - 22"
Rosália fica tensa ao ser pressionada por Benito. Xepa

e Pérola discutem, Feliciano diz a Rick que' os construtores

gostaram do projeto de Édison. Lis desconfia de que Rick está
armando algo. Rosália e Benito discutem sobre o terreno que
Esmeraldino deixou para Xepa. Dorivaldo diz a Ângelo que Es
meraldino deve estar vivo. Dafne diz a Matilda que irá procurar
Miro para fazer o teste de DNA. Robério convida Graxinha mais
uma vez para formar uma dupla sertaneja. Isabela fica intriga
da ao saber que Rosália foi até a sala de Vitor Hugo. Rosália
tenta enganar Benito com a história do terreno. Meg continua
animada na gravação de seu primeiro programa. Lis e François
conversam sobre Rosália. Catherine planeja popularizar seu
atelier. Dafne vai até a faculdade atrás de Miro. Édison dá aula
de futebol para os meninos da vila.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Músico Dominguinhos
morre em São Paulo

Morreu, na terça-feira (23), no hospital Sírio
libanês, em São Paulo, o cantor, instrumentista
e compositor José Domingo de Morais, o Do

minguinhos, aos 72 anos. O músico lutava há
mais de seis anos contra uma câncer de pulmão
e desde dezembro estava internado com pneu
monia e arritmia cardíaca. Segundo o boletim
médico, Dominguinhos morreu em decorrência
de complicações infecciosas e cardíacas.'Além
do problema.pulmonar, o-músico era diabético.

DanielaMercury
prepara livro sobre
relacionamento gay

A experiência de Daniela Mercury, que
recentemente assumiu o relacionamento
.afetivo com outra mulher, inspirou a canto
ra a enveredar-se na literatura. Segundo a

coluna Radar, da revista Veja, Daniela Mer
cury e a namorada, Malu Verçosa, fecharam
contrato com a Leya para publicar este ano

um livro. Ainda segundo a publicação, o li
vro, que ainda não tem título definitivo, tra
tará do relacionamento do casal e de ques
tões ligadas à homossexualidade.

distrai Zuleika (Gisele Alves) para colocar sonífero no suco

de Ester. Mais tarde a empregada faz de tudo para acordar a
loira, mas o efeito do remédio émuito forte. Com as profissio
nais do júri,Alberto se faz de sonso e inventa histórias sobre a

,ex-mulher: que ela se esbalda em noitad�s, esquece a filha ...

Horóscopo

r::'2 Áries
�' 20/3a19/4-FogoPreste atenção aos seus so

nhos, pois eles podem lhe darboas
dicas sobre o momento em que
está vivendo. Quem é autônomo
ou profissional liberal não pode
reclamar da sorte. No campo sen

timental, um clima de intimidade
vai predominar. Cor: verde-claro.

... Touro (

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

Este é um bom momento para
investir nos seus sonhos. O dia co

meçacom energias sutis e as coisas
vão fluir com harmonia. Não perca
a chance de aceitar a colaboração
de terceiros. Nos assuntos do cora
ção, você vai ser capaz de revelar o
que sente. Cor: pink.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

Você saberá como captar o de-
sejo dos outros nesta quinta-feira.
É omomento de dar atenção à sua
carreira e aos seus anseios pesso
ais.Aatração fisica pode desempe-
nharum papel importante no rela
cionamento com a pessoa amada
neste período. Cor: rosa.

Câncer
21/6 a 21/7 -Água

Sua intuição vai estar aguçada,
por isso não descarte seus pres
sentimentos. É hora de se dedicar
a uma atividade que traga mais
prazer ao seu cotidiano. Quando
o assunto é amor, sua boca deve
falar do que está cheio o coração:
revele-se! Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Um espírito contemplativo
pode dominar neste dia. Você es

tará mais sensível às influências
externas e por isso captar melhor
o desejo dos outros. Quem traba
lha em casa não pede se queixar
da sorte. Na área afetiva, sua dis
crição será oportuna. Cor: creme.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Há boas chances de sentiruma
maior interação com tudo e todos.
Trabalho burocrático será favore
cido. O prazer de fazer o que gosta
devemarcar não só a suaVida pro
fissional, mas também a afetiva. O
clima é de muita cumplicidade a

dois. Cor: branco.

Todaa sabedoria se resume nisto: nunca se

perde o tempo dedicado ao1[abalho.
Ralph Emerson

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Este dia pode sermuito produ
tivo e você estarámais realista com
as finanças. Não faltarámotivação
para conquistar algo que sempre
almejou. Bom astral em família.
No campo afetivo, seu poder de
sedução vai estar a mil: aproveite

. omomento! Cor: creme.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Quanto mais prazerosa for a

sua profissão,maior a suaproduti
vidade. Poderá ter êxito em tarefas

que exijam liderança e compro
metimento. Viagem ou encontro

vai estimular o romance. As afini
dades serão altamente valorizadas
na relação amorosa. Cor: roxo.

I�.•,_ Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

É tempo de curtir uma relação
com a própria alma e dar mais

atenção para as questões pessoais,
os assuntos de farnilia e problemas
domésticos. O astral favorece a

retomada de uma relação do pas
sado ou o aprofundamento de um
vinculomais recente. Cor: roxo.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Bom momento para concre

tizar os seus sonhos e aspirações.
Sua expressão verbal vai estar
mais criativa e bem-humorada,
facilitando a sua interação com os

outros. As parcerias em geral con
tam com a proteção das estrelas,
inclusive no amor. Cor: branco.

Aquário
21/1 aJ8/2-Ar

Procure ser mais realista ao

lidar com as suas finanças. O dia'
revela apossibilidade deprogresso
em tarefas que envolvam a imagi
nação. O setor profissional recebe
uma nova alavancada. Sua vida
amorosa atravessa uma fase de es
tabilidade. Cor: azul.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

_

O astral favorece as atividades
que envolvam a imaginação e o

conhecimento especializado. Siga
as suas convicções e não terá do

que se arrepender. Fé e confiança:
tudo o que precisa para crescer.Na
área afetiva, o clima é de grande
entusiasmo! Cor: lilás.
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Cabeça de vento
Dirceu era o tal do cabeça de vento.

Era assim de Maíra o chamava. Isso

por que Dirceu conferia, no mínino, dez
vezes se a porta da casa estava fechada
antes de dormir.

'

Uma pessoa mais sofisticada poderia
arriscar um palpite, dizendo que
Dirceu sofria de Transtorno Obsessivo

Compulsivo, mas, para Maíra, era um
cabeça de vento, mesmo. Não prestava
atenção no que fazia e tinha que fazer

novamente, s6 para ter certeza. É aquela
velha história, pobre rouba, rico é

cleptomaníaco. Abrindo um parêntese:
Temmuito cleptomaníaco do dinheiro do
povo em Brasília, não?
Paramudar um pouco desse hábito, que
estava incomodando Maíra, Dirceu passou
a fazer um check list das coisas que fazia,
em voz alta.

.

- Dirceu, vamos. Senão iremos nos atrasar.
- Um minuto, querida. Pode esperar
no carro.

- Tá legal, mas não demora, Dirceu.
- Deixe ver ... Ferro de passar roupas,
desÍigado. Luz do quarto, apagada. Janela
do quarto, fechada. Janela da sala, fechada.
Janela da lavanderia, fechada. Porta da

lavanderia, trancada. Luzes apagadas,
torneiras todas fechadas, janelas trancadas.
Ok. Agora vejamos ... Carteira, no bolso.
Celular, no bolso. Chave do carro ...
Chave do carro ... Chave do carro ...
- Dirceu, eu não acredito que você ainda
tá aí! O que você está fazendo?

- Procurando a chave do carro,
não sei onde coloquei.
- Criatura, se eu estou te esperando no .

carro, é razoável que a chave esteja comigo.
- Está certo, querida. Vamos.
- Anda, já estamos atrasados.
- Porta, trancada em cima, trancada

Clique animal

ADOTE Gatinha dócil, muito educada, com
aproximadamente 5 meses de idade, espera
por um lar. Contato: Violeta ou Leandro, no
telefone 3273-1014

Banho& Tosa
4732751887
danibrecht@ibest.com.br

embaixo, duas voltas. Chave de
casa no bolso.
Dirceu vai para o carro.

- Até que enfim, homem.
- Podemos ir, tudo certo. Pode abrir a

garagem.
- Onde está o controle.
- Não está com você?
-Não.
- Então deixei dentro de casa. Espera aí,

.

que vou pegar rapidinho.
Dirceu destranca a porta em cima,
embaixo, acende a luz da sala, não acha o

controle remoto do portão. Acende a luz da

cozinha, do corredor, do quarto. Procura
por tudo e, finalmente, acha o bendito perto
da televisão.
Ele apaga as luzes e tranca a porta. Entra
no carro e vão para o compromisso deles.

Porém, chegando na esquina, ele olha com
"aquele" olhar para Maíra.
- Querida, será que eu tranquei a casa?
- Claro que trancou.
- Não tenho certeza. Acho melhor voltar e
conferir. Eu tenho a impressão que esqueci
alguma coisa.
- Dirceu, deixa de ser paranóico.você
trancou.
- Acho que não. Vou voltar, senão eu não
vou ficar tranquilo.
Dirceu volta, entra em casa, demora alguns
minutos e retorna dizendo:
- Viu? Ainda bem que eu voltei, a gente
tinha esquecido o Dirceuzinho no

computador.

ME LEVE PRA CASA! Pérola
é calma, dócil e adora receber

carinho. Porte pequeno, castrada,
vacinada e vermifugada, 4 anos de
idade. Contato: Clínica Amizade.
Telefone: 3371-2340 ou 3275-1887

Envie a foto do seu animalzinho

para contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas

páginas do'Facebookda
Ajapra e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

\

Amazàde
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Alessandro Richter

Aline V. Dellani

Auany N. de Oliveira Engel
Boleslau José Mader

Cristina B, Schroeder

Darli Forlim

Denis Borchardt

Doraci Müller Laube
Dorvalina Faltin

. Eliane M. L. Stinghen
Elizaberta M. Gascho

Flávio R. Narloch

Gerci C. Gois
Gerci Colle Gois

Gislaine S. da Luz

Giulio Olivian Pereira
Gustavo da Rosa
lIite Maria Langa
Ilori K. da Silva

Ingrid Muller Kanzler

Irene M. Eichstadt

Ivone Bublitz

Jean C, Grim.
Joel Jahn

.

Joel S. do Prado Junior

Jonas Maske

José J. Fernandes

Josiane Becker

Leticia S, Kohn
�

Lina Wandersee

Magdo Ferreira

Mariana Ap. P. R. Lenckulh

Rebeca A. Grechuski
Reinaldo Marquardt
Rosa Pereira

Rosilde Seben

Sandra M. Wagenknecht
Tatiane C, de Souza

Beatriz Sega li - Atr,iz
• Leonardo - Cantor

Curiosidade
25 de julho ...

... é o 2060 dia
do ano no calendário

gregoriano. Faltam 159

para acabar o ano. Dia
de São Cristovão. Dia do

,

Colono. Dia da Imigração
Alemã para o Rio Grande <

do Sul. Dia do Escritor.
Dia do Motorista.Dia

=Internacional da Múlher

Negra. Aniversário de 137
anos de Jaraguá do Sul.

Fonte: Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana jaragua@festadasemana.com.br

Cliques da 29a Kolonistenfest - Sociedade Aliança
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Majestades da 29� Kolonistenfest Patricia Lewerenz

(Simpatia), TaísWelk (Rainha), Aline Pavan (1� Princesa) e
Mariane Pelens (2ª Princesa)

Daiane Hllleshlem

Grupo de Luis Alves curtiu em alto astral a festa em Jaraguá

Dionei Balsanelli e

Mayara Schweitzer
José Luís Erschinger e

Jaqueline Kroeger

Luana Zappeline e Leandro Marquardt Samara Setter

.. ,.-

Sopas e cremes
Nesta sexta-feira, a Associação Recreativa
e Cultural Rio da Luz "Salão Barg", de
Jaraguá do Sul, promove a 43a Noite das
Sopas e Cremes. Serão servidas pratos de:
frango, gado, lentilha e schwartzsauer;
cremes de: milho, palmito e batata salsa;
caldo de peixe; aipim frito; pão torrado;
pãozinho e queijo ralado. Haverá também
vendas de cucas. Início às 19h30. Valor
R$ 14. Ingressos antecipados que darão
direito a reserva de mesas, na secretaria
da Associação dos Clubes de Tiro 3370-
9795 ou pelos telefones 3376-2184 ou
3376-1429. As reservas de mesas ficarão
disponíveis até às 20h, após este horário
serão liberadas para outras pessoas.
Endereço da Sociedade: Rua Eurico
Duwe, 2.600, Bairro Rio da Luz 1.

I

Baile doAtirador
e a escolha da
Rainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Bandeirantes, de Schroeder, juntamente
com a Comissão Central Organizadora da
25a Schützenfest e a Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, promovem neste

sábado o Baile do Atirador, com a Escolha
da Rainha da 25a Schützenfest. O baile
é um evento criado pela Associação dos
Clubes e Sociedades de Tirá do Vale
do Itapocu (ACS1VI) com o intuito,de

integrar as sociedades filiadas e festejar o
Dia do Atirador comemorado no dia 24 de

julho. A abertura será às 20h, no Parque
Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul
e a animação ficará por conta da Banda
OsMontanari. Endereço: RuaWalter
Marquardt., 910, Pavilhão "N, Bairro Vila
Nova. Mais informações: 3374-0022 ou

3370-9795·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rede de dados
Nos próximos dias deverá ser conhecida

a operadora responsável pela implantação
dos novos links de dados para atender aos
dois Distritos de Inovação, bem como às ou
tras empresas da cidade. Com este projeto,
a cidade contará com acesso de banda larga
entre os mais velozes do mundo. Os inves
timentos ficarão por conta da empresa ven

cedora, que será escolhida pelo critério do
menor custo para os usuários.

Verticalização
Diversos novos empreendimentos imobi

liários estão aguardando aprovação junto à

municipalidade. Entre eles estão dois mega
complexos que pretendem utilizar o progra
ma "espaço criado" que permite um número
ampliado de andares mediante o pagamento
de contribuição para o fundo municipal de
readequação urbana e outros de condomí
nios horizontais fechados em localizações
mais distantes do centro da cidade. Todos
estão sendo avaliados em relação ao seu im
pacto sobre a infraestrutura do local, pois a

municipalidade procura maximizar o apro
veitamento do que já está instalado em ter
mos de rede de água, esgoto, energia, vias
públicas, rede de comunicação, segurança e

outras facilidades urbanas. A aprovação dos
empreendimentos mais distantes do centro
está condicionada à complementação da im
plantação destas mesmas facilidades pela
empresa responsável pelo mesmo.

Está passando por ampliações
este espaço que reúne uma série
de equipamentos que estão à dis
-posição dos empreendedores que
podem alugar seu uso. Desta for-

Aadoção dospequenos coletivos elétricos automáticos - inicialmente testados nas ma, tanto pesquisadores podem
ruas do Distrito de Inovação e logo depois na interligação do mesmo com o campus utilizar suas instalações para ma-

da Católica de Santa Catarina através de uma via suspensa - permitiu a eliminação terializar e testar seus inventos
do tráfego de outros veículos. Os veículos elétricos automáticos seguem os princípios como startups podem desenvolver
dos elevadores mas, correndo na horizontal em todas as direções. O usuário, quando protótipos e pré-séries de seus

chega ao ponto do sistema, escolhe o ponto de destino e o sistema automaticamen- produtos. A Oficina já conta com

te deslocará o volume de veículos necessário para atender a demanda com a maior equipamentos de ponta para uma

eficiência possível através da integração de todas as chamadas. Este sistema está ampla gama de atividades e seu

sendo implantado em diversas cidades e a JaraguáMobilidade, responsável pelo seu uso é maximizado pela disponibi-
desenvolvimento e construção <:lí:Mk1eíeiru�HW:�.i:�deS defataramento. l.] ..

j J I J J aiza�ão iJilamait<ildal <li comunidade. ,

Lourival Karsten

MERCADO
25 de julho de 2026
Comemoramos hoje o 1500 aniver

sário de Jaraguá do Sul, com uma

série de conquistas que resultaram
das ações realizadas ao longo dos úl
timos 13 anos. Faço uma projeção do
que podemos visualizar nesse futuro

próximo para a nossa cidade, com

base nos projetos e ações que estão
sendo tomadas atualmente. Espero
que tenhamos esses avanços para o

bom desenvolvimento da sociedade.
Alguns deles apresento nessa edição.

Modelo de sucesso
O Fundo Jourdan de Investimentos comemora os resultados deste

primeiro semestre, no qual novamente bateu seu recorde de lucratividade.
O modelo de negócios do fundo se baseia na alocação de capital inicial em
startups criadas especialmente para tornar realidade projetos patrocinados
pelo Instituto Jourdan.Grande parte das novas tecnologias induzidas pelo
Distrito de Inovação teve sucesso comercial e hoje são comercializadas com
outras cidades e países. Os lucros resultantes e a venda de participações no

capital das empresas estão ampliando constantemente o Fundo Jourdan.

Cidade cognitiva Cargas
Jaraguá do Sul darámais um passo no

processo de se tornar uma cidade inteli
gente, com a ampliação da velocidade da
rede de dados e a incorporação de novos
softwares contratados junto às empresas
locais. Este modelo de contratação, que já
está sendo utilizado há vários anos, per
mitiu a criação de uma série de startups,
que sebeneficiaram com contratos e capi
tal "anjo" do fundo Jourdan.

O serviço de entregas de cargas
está passando por um período de
testes com a introdução de veículos
de carga automáticos para realizar a

entrega nos estabelecimentos comer

ciais. Contínua em vigor o sistema de
escolha da rota ehoráriomais adequa
do para que as entregas possam ser

realizadas com a máxima brevidade e

comomenor impacto sobre o trânsito.

1ransporte público

QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2013

INOICE PERlooo
SELlC 8,5% 10.JULHO,2013
TR +0,02% 24.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA ·0,91% 24.JULHO.2013
NASDAQ +0,01% 24.JULHO.2013
AÇÕES PETR4 16,39 '0,12%

VALES 28,94 +0,10%
BVMF3 12,31 ·0,81%

POUPANÇA 0,5000 25.JULHO.2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO· BRENT -0,94% US$109,290
OURO -0,03% US$1322,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2490 2,2505 +1,27%
DÓLAR TUR. 2,1600 . 2,3000 +0,88%
EURO 2,9699 2,9731 +1,3%
LIBRA 3,4461 3,4504 +1,12%

Mobilidade
O deslocamento das pes

soas no município está se

tornando cada vez mais um
modelo a' ser seguido em

função dos excelentes resul
tados obtidos. A realidade
caótica do início da segunda
década do milênio ficou de
finitivamente para trás com

a implantação dos sensores

nas primeiras vias públicas.
Eles permitiram a ativação
de semáforos inteligentes,
cujo tempo de abertura fi
cou totalmente condiciona
do ao volume de tráfego da

-

via. Seus beneficios foram
muito além da redução das

paradas nos semáforos, pois
também permitiu o controle
da velocidade em toda a via
e, principalmente, a total

reformulação da malha ur

bana baseada no controle
sobre a intensidade do flu
xo de veículos em qualquer
momento do dia.

Oficina
do empreendedor
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Programa Mais Médicos
é questionado na Justiça

DIVULGAÇAO
P ESSÃO Associação
Médica Brasileira entrou
com uma ação para
pedir a anulação do

projeto do governo

Agência Brasil

A Associação Médica Brasileira
�AMB) requereu na Justiça
Federal a anulação do Programa
Mais Médicos. No pedido, aAMB
questiona a falta de urgência e

relevância do programa e a vinda
de médicos estrangeiros para o

Brasil sem a validação de diplo
mas. Um dos objetivos do Mais
Médicos é contratar profissionais
estrangeiros para trabalhar no

interior do país e na periferia das

grandes cidades.
Na terça-feira, a associação

impetrou mandado de seguran
ça coletivo, com pedido liminar;
contra a Medida Provisória (MP)
621, de 8 de julho de 2013, que

CRíTICAS Médicos e estudantes de Medicina realizaram protestos contra a Medida Provisória

trata do Mais Médicos. No

mandado, questiona-se tam

bém a falta de comprovação do
domínio da língua portuguesa
pelos candidatos estrangeiros,
de discussão sobre a obrigato
riedade do serviço civil e a cria
ção de subcategorias de médi-

cos com limitação territorial.
Em nota, aAMB explica que

a ação judicial aborda aspectos
financeiros do programa ale
gando que não há comprovação
de que a despesa aumentada -

bolsa custeada pelo Ministério
da Saúde para os estudantes

de medicina do segundo ciclo
- não afetará as metas de re

sultados fiscais, como previsto
na Lei de Diretrizes Orçamen
tárias. Nas próximas semanas,
a AMB pretende ingressar com
outras ações para reforçar o pe
dido de suspensão da MP.

OCP19
www.ocponline.com.br

ContrapU.A
Governo não vê

irregularidades
O secretário de Gestão do

Trabalho e da Educação na Saú
de do Ministério da Saúde, Mo
zart Sales, reafirmou que a pasta
está segura em relação à viabili
dade jurídica do programa Mais
Médicos.

Ele disse que o governo ain
da não foi notificado sobre a

ação civil pública apresentada
pelo Conselho Federal de Me
dicina (CFM) contra a União,
pedindo a suspensão do progra
ma. O secretário enfatizou que
o Mais Médicos é "fundamen
tal" para organizar e qualificar
os níveis de atenção à saúde.

lançado por medida provisória,
o programa-tem como meta levar
médicos para atuar ddurante três
anos na atenção básica à saúde em

regiões pobres do Brasil.
Mozart Sales reiterou que o

governo federal está aberto ao di-

, álogo com as entidades de classe
que têm reagido contrariamen
te ao programa. Elas criticam,
principalmente, o fato de o Mais

Médicos prever a contratação de

estrangeiros, caso as vagas não

sejam totalmente preenchidas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Polícia Civil entra
.,..",

em greve.na regIao
PARALISAÇÃO
Trabalhos nas

delegacias
devem ficar

comprometidos a

partir de segunda

Débora Remor

OS policiais civis de
Santa Catarina anun

ciaram ontem que vão en

trar em greve a partir de

segunda-feira, dia 29. Des
de o início do mês o sindi
cato da categoria negocia
com' o governo do Estado

por melhores salários e por
valorização da carreira. No
sábado, os policiais se reú-

nem em sete cidades cata
rinenses para definir como
será feita a paralisação dos
serviços nas. delegacias e

unidades especializadas,
como Detran.

De acordo com o pre
sidente do sindicato dos
policiais civis do Estado,
Anderson Vieira Amorim,
o governo apresentou uma
proposta, que foi rejeitada,
e as negociações não estão
avançando. "O governador
sinalizou com o tratamen
to igualitário, em relação
a salário, para as polícias
Civil e Militar, Bombeiros
Militares e Instituto Geral
de Perícias. Entendemos
que a nossa atribuição é de

técnico jurídico e que a in

tenção do Estado é nivelar
por baixo. Não aceitamos
estar na vala comum",
sentenciou.

A assessoria de comuni
cação do governo do Esta
do informou que ainda está
em negociação com os poli
ciais civis e não há definição
de acordo até o momento.

Quando se trata de serviços
essenciais, a legislação de
termina que seja mantido
ao menos 30% do atendi
mento à população, princi
palmente para casos graves
ou emergenciais. O sindi
cato confirma que respeita
rá este limite. Funcionários
de Jaraguá e Guaramirim

EDUARDO MONTECINO

Jaraguá
Fogo destrói
residência

Uma residência de cer

ca de 90 metros quadra
dos foi totalmente quei
mada no início da tarde de
ontem, no Ribeirão Gran
de do Norte, em Jaraguá
do Sul. Os Bombeiros Vo
luntários foram acionados
por volta das 14h e utili
zaram mais de nove mil
litros de água para tentar

conter as chamas. A casa

era de madeira e ninguém
estava no local quando o

fogo começou. Ainda não
há informações sobre as

causas do incêndio.

Lei Seca

Embriagado
ao volante

O motorista de um Hon
da Civic foi preso em fla

grante pordirigir sob efeito
de álcool. O homem, de 36
anos, foi abordado quando.
passava pela Rua Gumer
cindo da Silva, no Centro
de Jaraguá do Sul, porvolta
da th de ontem. Como ele
se recusou a fazer o teste

de alcoolemia, os policiais
militares lavraram o Auto
de Constatação. Na delega
cia, um médico comprovou
o estado de embriaguez do

condutor, que vai responder
por crime de trânsito.

orientam que para regis
trar perda de documentos,
furto de celular e ameaça,
os cidadãos podem fazer o
Boletim de Ocorrência pela
internet, através da Delega
cia Eletrônica no site www.

policiacivil.sc.gov.br.
No próximo sábado, dia

27, delegados, agentes e

escrivães devem se reunir
em sete assembléias gerais,
que acontecerão em Join
ville, Blumenau, Lages,
Chapecó, Joaçaba, Floria
nópolis e Criciúma. "Acre
dito que 85% deve aderir
a greve. Para esta reunião,
esperamos cerca de dois
mil policiais nas assem

bléias", disse Amorim.

Para registrar perda de
documentos ou furto
de celular, os cidadãos
podem fazer o Boletim
de Ocorrência pela

internet. Acesse www.

policiacivil.sc.gov.br
e clique em Delegacia

Eletrônica.

RESTRITO
Categoria não
aceitou proposta
do governo e deve
manter apenas 30%
do atendimento

BR-280 Desacato

Caminhoneiro Motorista
perde a vida ameaça PMs

�Walmor Mello Teixeira
de Freitas, de 49 anos, fale
ceu devido à gravidade dos
ferimentos decorrentes de
um acidente na curva dobri
tador, Serra de Corupá, na
BR-280, na tarde de segun
da-feira e faleceu. O cami
nhão que ele dirigia tombou
àsmargens da rodovia e par
te da carga de 38 toneladas
de milho invadiu a cabine.
Socorrido pelos Bombeiros
Voluntários, o caminho
neiro foi encaminhado ao

Hospital São José de Jara

guá do Sul, e não resistiu.

Uma mulher de 34 anos

recebeu voz de prisão de po
liciais militares por desata
CQ e injúria. De acordo com
a PM, a suspeita conduzia
um Celta, com placas de
Toledo, no Paraná, quando
foi abordada na Rua Atha
nasio Rosa, no Centro de
Guaramirim. O veículo foi
guinchado pois estava com

o licenciamento' vencido.
A condutora teria se des
controlado com a situação,
ameaçando e desacatando
os policiais, e ainda teria
chutado o próprio carrort

•

Saúde em alerta

Gripemata ummorador de
Jaraguá que estava na UTI

A gripe causou a segun
da morte de um morador
da região.Avitima, um ho
mem de 50 anos; faleceu
na tarde de terça-feira. Ele
estava internado na UTI
de um hospital em Curiti
banos, no Planalto Serra
no, já que não havia mais
leitos de UTI disponíveis
na região. O primeiro óbi
to causado pela gripe A na

região ocorreu na semana

passada, dia 17, vitimando
umamulher de 59 anos, do
município de Corupá.

Desde a última segun
da-feira, o número de pa
cientes internados com

suspeita de gripe provo
cada pelo vírus influenza
subiu para 26. Segundo os

dados da secretaria de Saú
de, através da Diretoria de

Vigilância em Saúde, até a

manhã de ontem a região

registrava 101 casos suspei
tos, 24 confirmados, e dos
26 internados, cinco estão
na UTI (Unidade de Tera

pia Intensiva), sendo qua
tró no Hospital São José e

uma menina de nove anos

no Hospital Jaraguá.
Com o rápido desen

volvimento dos casos sus

peitos de gripe provocada
pelo vírus influenza, a pre
feitura de Jaraguá do Sul

programou um plantão no

Pronto Atendimento Mé
dico Ambulatorial (Pama)
I para atender, durante o

feriadão de aniversário do

município, os pacientes
com suspeita de gripe. Na

.

manifestação de alguns
dos sintomas (veja abai
xo), o paciente deve procu
rar o Pama I,_facilitando o

fluxo de atendimento nos

hospitais.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO PAMA I
DURANTE O FERIADÃO

• Na quinta-feira (25) - Haverá atendimento
médico de manhã e à tarde, Pamà abre às
8 horas e fecha às 1'8 horas.

• Na sexta-feira (26) - Haverá atendimento
médico de manhã e à tarde. Pama abre às
8 horas e fecha às 22 horas.

• No sábado (27) - Haverá atendimento médico de manhã
e à tarde. Pama abre às 8 horas e fecha às 18 horas .

• No domingo (28) - Haverá atendimento médico de manhã
e à tarde. Pama abre às 8 horas e fecha às 18 horas.

• Endereço e telefone do Pama 1: Rua Jorge Czerniewicz,
800 - Czerniewicz / 2106,8350.

• Sintomas: febre alta (acima de 38°, 39°) de início
repentino, dor muscular, de cabeça, de garganta e

nas articulações, irritação nos olhos, tosse, falta de
ar, coriza, cansaço ou inapetência.

• Cuidados básicos de prevenção: manter os ambientes
arejados, com janelas abertas, mesmo quando estiver
frio; lavar bem as mãos e com frequência; usar álcool
gel; manter uma alimentação saudável, com frutas, v
erduras e muito líquido; ao tossir, proteger a boca e o

nariz com um lenço ou com o antebraço.

Violência doméstica

Agressor é preso em casa'
,

Um homem de 39 anos

foi preso na noite de ter

ça-feira, acusado de vio
'lência doméstica, no Bair
ro Jaraguá 9-9. De acordo
com a vítima, de 35 anos,
o marido a ameaçava e

agredia com frequência,
ti�sde I

o início do relacio-

namento, há 18 anos. Esta
semana, o casal teria bri
gado depois que o suspei
to chegou embriagado em

casa, na Rua Pàpa Pio XII.
A Polícia Militar foi acio
nada e deu voz de prisão
ao homem, que foi levado
a Delegacia de Polícia.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AMOSTRA 8alonistas voaram na tarde de ontem para divulgar o inédito festival que acontecerá no município

Céu de Jaraguá promete
ficar colorido em setembro
BALONISMO Com apoio da iniciativa privada, cidade será sede de evento
que terá a participação de nove pilotos, de diversas reg'iões do Brasil

Lucas Pavin

010 Festival Marisol de Balo
rUs1l10 acontecerá ell1 Jara

guá do Sul no mês de setembro,
O evento terá a participação de
nove pilotos de diversas partes do
Brasil, convidados especialnnente
para o encontro. O balonismo é
um esporte aéreo praticado COll1

um balão de ar quente e que se

tomou popular no Brasil, a partir
dos anos 90.

A competição inédita em Ja

raguá do Sul terá duração de dois
dias e promete colorir os céus da
cidade. A programação do Festi
val começa na sexta-feira (13/9),
a partir das 16h, COll1 a abertura
oficial e voos demonstrativos. O

primeiro dia do evento será sá
bado (14/9), onde a população
jaraguaense poderá presenciar
dois voos pela cidade e o especial
Night Glow, que é um show no

turno que ilumina e encanta os

expectadores em uma viagem ao

mundo dos balões, que será rea
lizado no Estádio JoãoMarcatto,
às 20h. Quem quiser participar,

basta levar um quilo de alimento
não perecível.

Encerrando a programação,
no donringo (15/9), haverá dois
voos, sendo Ull1 no penodo da
manhã e outro pela tarde, na

Arena Jaraguá. Além disso, de
forma simultânea à demonstra
ção de balões, ocorrerá um Fes
tival de Voo Livre, que promete
reunir mais de trinta amantes do

esporte, COll1 apresentações es

peciais para o público.
COll1 a promessa de ser um
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evento histórico para o município,
o prefeito Dieter Janssen garantiu
que o Festival de Balonismo en

trará para o calendário anual de
eventos da cidade a partir de 2014.

A PROGAAMÇÃO
• 13/9 - Abertura oficial do Fesfival
Marisol de Balonismo

• 14 /9 - Voos dos participantes
pela cidade e a realização do show
noturno dos balões

• 15/9 - Encerramento do 'encontro

Handebol

Três atletas jaraguaenses são convocadas para treinamento da Seleção Brasileira
A Confederação Brasileira de

Handebol (CBHb) divulgou a lis
ta de atletas selecionadas para o

AcampamentoNacional de Desen
volvinnento e Melhoria Técnica da

categoria cadete feminina, que irá

reunir cerca de 100 jogadoras nas
cidase1l11998e1999. Entre as con-'
vocadas estão as atletas de Jaraguá
do Sul Anne Elizabeth Hinkeldey,
Joice Paim eTaniéli Lais Schroder,
da Associação Desportíea <de Han.-

debol Jaraguaense (ADHJ). Todas
são beneficiárias do programa de
bolsa-atleta da FME. As meninas
se apresentann de 3 a 10 de agosto
no SESI, em Blumenau, para parti
cipar das atividades desenvolvidas

.

pela supervisora da Seleção Femi
nina, Rita Orsi, que tem C01l10 ob
jetivos desenvolver novos talentos
e padronizar a prática da moda
lidade no País.As atletas foram
selecionadas de acordo COll1 a

observação do técnico da Seleção
principal, Morten Soubak, que
acompanhou campeonatos C01l10

os Jogos Escolares da Juventude.
Também foram aceitas por indi
cação das Federações Estáduais.
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_
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Benzo Gracie
Qastro Gracie, de 46 anos, não precisamais lutarpor dinheiro faz tempo.

Porém não descarta a possibilidade de voltar aos combates até final do
ano, com o intuito de se "divertir". E eu acredito que isso não seja apenas
demagogia. Ele faz parte da seleta casta de lutadores que atuavam sob regras
muitomais agressivas que as de hoje. Portanto, para quem gostava de lutar
naquelas condições, lutar hoje em dia vira brincadeiramesmo. Aindamais para
ele, que tem condições, estrutura ematerial humano de sobra em sua academia
emNova Iorque onde treinam astros renomados doMMA, como por exemplo
ChrisWeidman. "Acredito que não terei nenhum problema em arrumaruma

luta. Eu gostaria de enfrentar alguém duro. Nãome tragamum banana. Nãome
insultem. Tragam-me alguém que possame bater". Esse é o cara!

ChaelSonnen
E falando em sensacionalismo barato,
o falastrão Chael Sonnenn estendeu
seu contrato com o UFC, mesmo
perdendo várias lutas consecutivas.
Ou seja, estando no UFC basta
vender. E vender suas lutas para se

promover em cima das besteiras

que fala éo que ele mais sabe fazer.
Sonnen tem como seu próximo
adversárioMauricio Shogum, no dia
17 de agosto, e revelou que gostaria de
lutar commais dois brasileiros. Vítor
Belfort, por estar em uma ótima fase,
eWanderlei Silva, com que já andou
trocando farpas pela internet. Bem, se
tratando do americano, nem dá para
duvidar que os combates que ele pedir
serãoaceitos, pois é só ele colocar
a boca no trombone, DanaWhite

perceber que isso renderá alguns
milhões de dólares que está feito.

Decépção
O peso leve BobbyGreen teve umabaita decepção nos bastidores do UFC.
Comparado desde o início da carreira com o astro norte americano Rampage
Jackson, por sua fisionomia e atémaneira de lutar, Green esperou cerca de seis
anos para conhecer seu ídolo. Porém, nada ocorreu como o esperado. Os dois se
encontraram e Green disse o quanto se orgulhava por ter conhecido Rampage
e como as pessoas os comparavam, deixando claro que não era intenção de se
promover em cima do nomedo astro e sim pura admiração. Depois que o fã
saiu da sala onde houve o encontro, o irmão de Green permaneceu no local,
sem o conhecimento de Rampage Jackson, ouviu o que não queria. O astro

teria dito: "Quem é esse pequeno merdinha? Quem ele pensa que é para se .

comparar amim?". Com isso, a decepção foi inevitável por parte de Green.
Moral da história: nomundo doMMA, assim como na vida cotidiana, seus
ídolos fatalmente farão coisas que 'Papai do Céu' reprovaria e aos olhos da
sociedade seria impróprio. Amídia e o próprio showem si, sempre farão de
tudo para endeusar seus atletas com sensacionalismo barato. Portanto, não crie
muita expectativa divina em cima de lutadores, pois são tão humanos e sujeitos
a falhas - tidas como absurdas- como nós.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Iitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickhoxing.

?

Jaraguá recebe
o Coritiba no
João Marcatto
ANIVERSÁRIO Amistoso faz parte da comemoração dos 137

anos de Jaraguá e prepara equipe para a Divisão de Acesso

Lucas Pavin

Em comemoração aos

137 anos de Jaraguá
do Sul, o Sport Club Ja

raguá realiza um grande
amistoso na tarde de hoje,
que serve também como

preparação para o time

disputar a Divisão deAces
so. Após perder no Paraná

por 4 a 2, o Leão do Vale
tem sua "revanche" contra
0- Coritiba, às 15h30, no

Estádio João Marcatto.
Para o técnico Mozart,

este confronto é um grande

presente que o clube ofere
ce ao município. "Será um
evento para a cidade em si.
Uma oportunidade para o

povo jaraguaense assistir
de perto um time da Pri
meira Divisão, onde em

um objetivo futuro quere
mos estar também", disse.

Apesar de seruma par
tida amistosa, o zagueiro e

capitão da equipe Ricardo,
quer uma vitória diante
dos paranaenses. "É uma

motivação muito grande
poder enfrentar o Coriti

ba, que é um time de Série

A. Na capital paranaense,
apesar da derrota, fizemos
um grande jogo. Aqui, es
peramos repetir a boa atu
ação e sair com a vitória,
mesmo sendo uma partida
difícil", afirmou.

Para quem ainda qui
ser comprar o ingresso an
tecipadamente, eles estão

à venda nos Postos Mime

(Matriz, Weg II e Kohlba
eh) e nos Supermercados
Brasão, ao valor de R$ 10.

Além disso, estarão dispo
níveis na bilheteria do es

tádio, ao custo de R$ 15.

CHEGANDO Leão do Vale estreia na Terceirona no próximo dia 4, no João Marcatto

Nataçâo
Circuito

Interescolar
Estão abertas as ins

crições para a segunda
etapa do 16° Circuito In
terescolar de Natação,
que acontece no dia 13
de agosto, a partir das

13h30, napiscina da So

ciedade Acaraí. O evento

é promovido pela FME,
, com apoio da Associação
Jaraguaense dos Incenti
vadores da Natação Com

petitiva (Ajinc) .....

Circuito Sesc

Etapa em
Jaraguá

O Serviço Social do Co
mércio (Sesc) realiza neste

domingo, dia 28, a etapa de
Jaraguá do Sul do Circuito
Sesc de Corridas e Cami

nhadas, que possui percur
sos de 5 e 10 km e tem sua

largada marcada para às

8h, na-sededa entidade, no
Czerniewicz, As inscrições.
podem ser realizadas até

hoje pelo site sesc-sc.com,
br/circuito.

Motociclismo

Encontro de
Trilheiros
Com o objetivo de

confraternizar os aman

tes por motos e quadríci
culos, a equipe Bicho da
Trilha vai realizar neste

domingo, dia 2.8, o 8° En
contro de Trilheiros, que
acontece no Centro Es

portivo Municipal, anexo
ao' pavilhão da Fecarroz,
em, Massaranduba. O

evento está. programado
para iniciar às çh,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atlético-MGé
,.."

O novo campeao
da

•�

enca
NOS PENALTIS Pela terceira vez na competição brilhou a

estrela do goleiro 'São Victor', que conduziu o Galo ao título

Com o apoio de mais de
, 60 mil torcedores e

sempre com forte emoções,
o Atlético-MG conquistou
ontem seu primeiro títu
lo da Copa Libertadores
da América. Derrotado no

jogo de ida, o time fez 2 a

o (gols de Jô e Leonardo

Silva) no tempo normal e

passou pela prorrogação
antes de, nos pênaltis, le-

var a melhor. Com Victor

inspirado, o Galo venceu

por 4 a 2, quebrou o jejum
e levou o título continen
tal. Com o feito, o Atlético
-MG quebra um jejum de

conquistas de alta relevân
cia que durava 42 anos, a

última havia sido o Brasi
leiro de 1971. O time con

quistou a Copa Conmebol
em 1992 e 1997, mas se-

quer havia chegado a uma

decisão de Libertadores,
Além disso, quebrou tam

bém a fama de "vice" que
o técnico Cuca carrega há

alguns anos, por conta dos
títulos perdidos. A vitória

impediu que o Olímpia
ampliasse sua força con

tinental. O time paraguaio
soma três títulos da Liberta
dores (1979, 1990 e 2002).

BRUNO CANTINI/CAM

AMIGOS Companheiros desde os tempos de Paulista (SP), Réver e Victor festejam

CAMPEONATO BRASILEtRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

D GP GC SC A%

2° Botafogo + 1 16 8 5 1 2 12 7 5 67

3° Coritiba -2 16 8 4 4 o 11 7 4 67

4° Cruzeiro 15 8 4 3 1 18 7 11 63

5°Vitória-3 14 8 4 2 2 13 8 5 58

6° Bahia +7 13 9 3 4 2 8 9 -1 48

7° Santos 12 8 3 3 2 12 9 3 50

8° Grêmio-2 12 8 3 3 2 9 8 1 50·

9° Goiás +4 12 8 3 3 2 7 10 -3 50

10° Atlético-MG +3 10 7 3 1 3 7 7 O 48

11° Vasco +6 10 8 3 1 4 11 15 -4 42

12° Criciúma +4 10 8 3 1 4 10 14 -4 42

13° Corinthians -2 10 8 2 4 2 6 5 1 42

14° Fluminense-5 9 8 3 O 5 12 13 -1 38

15° Flamengo-5 9 8 2 3 3 8 8 O 38

16° São Paulo

17° Ponte Preta -f-:-'7'
18° Atlético-PR +1 7 8 1 4 -2 29

19° Portuguesa -1 7 8 1 4 3 -4 29
•

12' RODADA· 24/07
São Paulo O x llntemacional

9' RODADA - 28/07
16h - Corinthians x São Paulo
16h - Grêmio x Fluminense
16h - Náutico x Internacional
16h - Cruzeiro xAtlético-MG
18h30 - Flamengo x Botafogo
18h30 - 8ahia x Goiás
18h30 - Coritiba x Vitória

:; Líder do campeonatn _

- - 9' RODADA-27/07
Classificados para a Ubertadores 18h30 - Vasco x Criclúma

18h30 - PortuguesaxAlléticoPRRebaixados para a Série B 21h _ Ponte Preta x Santos
Lanterna do campeonato

Santos

Classificado
O técnico santista Clau

dinei Oliveira optou por

poupar vários jogadores
no duelo de ontem, dian
te do Crac-GO, válido pela
terceira fase da Copa do
Brasil. Mesmo poupando
muitos titulares, o Santos
obteve a sua classificação
para as oitavas de final
vencendo por 2 a o.

Botafogo
No sufoco
Após sofrer 1 a o logo no

início da partida, o Botafogo
tentou empatar o jogo dian
te do Figueirense e não con

seguiu. Como o jogo de ida
tinha sido uma vitória dos'
cariocas por 1 a o, o con

fronto foi para os pênaltis.
Com duas defesas, Jeffer
son garantiu a classificação
do time carioca.

Internacional

Liderança
Chegou a oito o nú

mero de derrotas conse-
'

cutivas do São Paulo. O

Internacional foi ao Mo

rumbi nesta quarta-feira
e venceu por 1 a o, gol de
Leandro Damião, em jogo
antecipado da 12a rodada
do Campeonato Brasileiro.
O Colorado é o líder tem

porário do Campeonato
Brasileiro da Série A.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO ' TURNO

Coi. Time P J V E D GP GC SG A%

2° Chapecoense ,1 20 8 6 2 O 20 7 1383

3° Sport +2 18 9 6 O 3 18 12 6 67

4° Joinville 17 10 5 2 3 19 11 8 57

5° Figueirense -1 16 9 5 1 3 19 15 4 59

6° Paraná Clube +1 15 9 4 3 2 12 7 5 56

7° América-MG -2 14 8 4 2 2 15 14 1 ·58
8° Bragantino -1 14 10 4 2 4 11,10 1 47

9° Atlético-GO +1 13 9 4 1 4 9 12 -3 48

10° Icasa +3 13 10 4 1 5 14 18 -4 43

11° Oeste +5 12 9 3 3 3 11 14 -3 44

12° Boa +3 12 9 3 3 3 7 11 -4 44

13° Guaratinguetá +4 10 9 3 1 5 13 17 -4 37

14°ASA+4 10 10 3 1 6 9 17 -8 33

15° São Caetano -4 10 9 2 4 3 9 7 2 37

16° Ceará -4 10 9 2 4 3 10 10 O 37

17° Paysan('fi1:PA::;;r� � lf 12 13 -'f 33
18° Avaí-4 9 9 2 3 4 11 15 -4 33
19° América-RN 6 9 1 3 5 10 20 -1022

" 20° ABC 3 9 O 3 6 4 16 -12 11

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols CO,ntra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento\

'itl,I,,r.t10i{fj,r.iki:fue,,.

10" RODADA - 23/07
- ASA 2 x 1 Bragantino
lcasa 2 x 1 Joinville
10" RODADA - 26/07/2013
21h - Atlético{;O xAménca-RN
21h - Sport x Oeste
10" RODADA - 27/07/2013

16h20 - Paraná Cluba x Ceará
16h20 - GuatalingJJeiá x
Palmeiras
16h20 - Boa xAménca-MG
16h20 - Chapeooense x Avaí
21h· Rgueirense xSão caetano
21h - ABC x Paysandy-PA

Rebaixados para a Série C
Lanterna do campeonato

Liberados Engenhão
Acabou o pesadelo dos

últimos cinco torcedores do
Corinthians que estavam

presos em Oruro, na Bolí

via, após a morte do torce
dor Kevin Espada, durante
jogo da Libertadores. Nes
ta quarta-feira, segundo
informou a assessoria da
Gaviões da Fiel, eles foram
liberados e poderão voltar o
Brasil na: próxima sexta.

Após a previsão inicial
de ficar fechado até 2015,
a reabertura do Estádio

Engenhão foi antecipada
para o meio de 2014, entre

-

maio e junho. Com isso, a
"Casa do Botafogo" estaria
apta para receber jogos no

segundo semestre do pró
ximo ano, após a Copa do

Mundo, mas ainda com ca

pacidade reduzida.

CASSIUS
CORRETORA pE SEGUROS

Você. tranquilo..

(47) 3370..0212
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Oportunidade Única
Vendemos Consórcios Imobiliários contemplados

BRADESCO , 32.400,00 Entr. + 118 289,Oqi

BRADESCO ! 32.44101! Entr. + ! 128 267,9�
TAU !

43.313,Oq Entr. + i 175 330,01I
1 !

BRADESCO I 45.120,Oq Entr. + I 87 228,0(
HSBC

!

52.300,Oq Entr. + i 74 310,0(!
TAU I 54.000,OQ Entr. + ! 173 395,01. ! i
_-

,

TAÚ !
70.0000Q Entr. + j 171 4630(i

TAU I 82.0000dl Entr. + 177 531,0(1
TAU I 172.0000dl Entr. + II. 181 1.1860(

EMBRACON ! 205.88300 Entr. + !I 167 1.411 O(

PORTO SEGURO! 277.70000 Entr. + ii 156 1.804 OI;

TAU I 428.160.0Q Entr. + ! 161 3.1040(ii

Também Compramos seu Consórcio

Ligue agora
(47) 8453-0201/ (48) 9993-1200
E-mail: contato@bancredi.com
.........................
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• ARROZ
,

PARBorUZADO
REALENGO' 5KG

AÇÚCAR
REFINADO
CARAVELAS 5KG

,

DETERGENTE
EM PÓARIEL
1 KG

R$459
. ,

<'

ÓLEO SOJA
lIZA PET
900ML

COXA COM
SOBRECOXA
BlG FRANGO
PACOTE KG

:R$2,39
TOMATE
SALADA KG
E MAMÃO
PAPAVA. UNID

-

BATATA LAVADA,
CEBOLAKG
E MORANGO
BANDEJAKG

R$1,89

CONTRA FILÉ
E MAMINHA

.

BOVINA
ÀVACUO KG
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