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Influenza
Saúde nega
falta de ação
SecretárioAdernar Possamai
diz quemedidas contra a gripe
elaboradas peloMinistério da Saúde
foram seguidas pelo município.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 6

Cultura

Comédia teatral
vai lotar a Scar
Restam poucos ingressos para
o espetáculo "Improvável", da
Cia Barbixas de Humor. O trio
se apresenta no Centro 'MIXCultural, dia 9 de agosto.

.

Segurança
Ladrões assaltam
hotel e um posto
Ação ocorreu entre a noite de

segunda-feira e a madrugada
de ontem em Jaraguá do Sul
e Corupá. Os bandidos estão
foragidos. PÁGINA 16

Unimedll\
, ,

So o médicos
E sso faz ôda a di erença

Ações contra a gripe A
serão intensificadás

MOBILIZAÇÃO Responsáveis pela Saúde no município vão ampliar as medidas de prevenção.
Jaraguá do Sul é a cidade com a maior quantidade de pessoas contagiadas no Estado. PÁGINA 17

Repressão contra as drogas

Operações de combate ao tráfico feitas pela PM na região estão mais frequentes. PÁGINAS 4 E 5
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OPINIAO

DO LEITOR

O tempo que seperde.
Ütempo passa e vejo o homem, cada vez mais, a correr

de um lado para outro, resumindo sua vida no afã de
adquirir bens materiais para seu conforto físico e social.
Será que temos consciência de que o tempo é a verdadeira
essência oculta da vida? Como temos cuidado desse tesou
ro? A maioria leva uma vida agitada e qualquer convite a

um olhar transcendente que a faça pensar na própria vida
é rejeitada, pela justificativa penosa e impensável: falta-lhe
tempo! Entretanto, diante de pequenas ou grandes adver
sidades, o homem percebe que o tempo se consome. Se
fosse educado para organizar o tempo e a própria vida não
reclamaria da falta de tempo. Com toda a certeza, as vinte
e quatro horas do relógio serão sempre insuficientes para
colocar a vida e suas novidades em dia, não é?

Eis como gira a roda da vida comum da maioria de nós:
quando se é jovem, grande parte decide correr pelas aparên
cias da vida perdendo a essência de sua vida criativa no des
perdício do tempo. Propãe-se a muitas coisas e muitas delas
ficam pendentes. O tempo passa e sua juventude também.
Quando ele deixa de correr e decide, com "um basta", es
tar satisfeito com aquilo que já foi alcançado, surge outro
objetivo frente ao tempo restante de sua vida: curtir a vida,
passear, viajar, visitar amigos e familiares, enfim, ser livre
e menos escravo de compromissos, isto é, agora não tem

mesmo, mais tempo para pensar. Finalmente, tempo e es

tímulos esgotados, restam-lhe as recordações de tudo o que
fez e viveu. Então pergunto: quantos vivem felizes nessa eta
pa? Penso que amaioria sente que poderia tervividomais,
curtido mais, porém, na verdade: falta-lhe conhecimentos
superiores cultivados - bases para forjar uma realidade de
vida mais ampla. Nessa inconsciência de saber adiantar-se
ao tempo, de orientar sua capacidade para superar limita
ções e sermais útil, a vida se vai.

Por isso, enquanto o homem não buscar conhecimen
tos que o permita experimentar omundometafisico e fazer
esforços constantes pela superação integral de si mesmo,
sua realidade no mundo atual não será modificada. Des
perdiçará todos os tempos, debatendo-se em contradições,
fracassos e desorientações; desintegrará sua vida em miga
lhas ou fragmentos, perdendo até mesmo a melhor e única
chance de deixar ummundomelhor.

• GlóriaNunes deMendonça Fernandes

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocOlTeiodopovo.com.br

Ouatificação
Curso paramelhor
administrar o tempo
A Associação dasMicro e Pequenas Empresas e do

Empreendedor Individual do Vale do ltapocu (Apevi)
está com as inscrições abertas para o treinamento so

bre administração do tempo. O curso será realizado no
dia 28 de agosto e-é indicado para pessoas que desejam
melhores resultados em suas atividades. O investimen
to é de R$ 82 para nucleados e empreendedores indivi
duais associados, R$ 90 para associados e R$ 135 para
demais interessados. Informações pelo telefone 3275-
7024 ou pelo e-mail capacitacao@apevi.com.br.

QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2013

COMENTÁRIO

Caí napegadinha
Detesto pegadinhas nasmanche

tes, seja onde for, revistas, jor
nais, rádio, tevê... A pegadinha nos

induz a uma curiosidade que acaba
não se justificando, era um truque,
isso não se faz emjornalismo sério...
Acabei de cair numa dessas.

Joguei os olhos sobre a capa da
revista, uma dessas revistaspopu
lares, que você a lê em uma parada
de ônibus enquanto espera. Revista
de fuxicos de televisão e dicas para
de tudo um pouco. Preciso ler tam
bém sobre isso, afinal, de onde me

podem vir as ideias senão do garim
po das leituras? Pois a pegadinha de
que falo estava na capa, dizia assim:
- "Padre ensina os sete passos para
quem precisa vencer logo na vida".
Li a manchete ejá fiquei fulo com o

tal padre, como é que ele se atreve
a dar conselhos sobre pressa para o

lUIZ CARLOS PRATES
sucesso? Fiquei tiririca com o padre.
Peguei a revista e fui direto...

Não era nada disso. O padre
dava dicas de sucesso mas aconse
lhava a que não se deve pular eta
pas, que tudo deve ter ritmo e tem

po certo, no que, afinal, o padre
tem toda a razão. Mas dessa pega
dinha fiquei pensando ... Estamos
vivendo o momento da pressa, as

pessoas não esperam 2Q segundos
diante do computador, ou tudo
funciona na hora,já, ou émaldição
para todo lado. Isso está elevando
a pressão arterial das pessoas, lhes
alterando os batimentos cardíacos

e provocando todo tipo de doença
emocional e física.

Pressa não serve para nada. Ou
você acredita, por exemplo, que a

Leitura Dinâmica algum dia funcio
nou? Tanto não funcionou que nin
guém mais a ensina. Se há alguma
coisa que precisa ser vagarosa é a

leitura, ela temque ser "mastigada ",
digerida, digestiva... Càso contrário,
a memória não a vai dar espaço.

Tudo na vida tem que ser feito
com vagar, até as urgências médi
cas, afinal, não dizem que a pressa
é inimiga da perfeição? E há mo

mentos em que não se pode errar

pela pressa. Ah, e é bom não es

quecer que quando nascemos

Deus nos dá um roteiro de obras a
cumprir, quem o cumpre rapida
mente sairá do jogo da vida mais
cedo ... Dizem os hindus.

pedidos, tal como na Fonte dos Desejos em Roma, onde
também já estive. Joguei amoedamas não pedi nada, só
pensei: - Thanks, God, for all. Ele sabe a queme refiro...

• Poupança
Falei aí em cima sobre pressa? Então é bom que

fique claro que poupança, por exemplo, só pode ser

feita com vagar. É pingar continuadamente na conta
da poupança um dinheirinho e não ficando toda hora
a espiá-la, quando o sujeito se der conta terá bom di
nheiro na conta. E quem deve fazer poupança são os

pobres, os que ganham pouco, muito pouco. Ah, mas
não sobra nada! Faça sobrar alguns "centavos ", se so
brasse até eu sairia por aí gastando ...
• Dinheiro

Sempre ele, não adianta, as pessoas associam felici-
dade a dinheiro. Estive emTóquio, dia destes, e fui visitar
um templo budista. Pessoas do mundo todo por lá. E há
no templo uma fonte, as pessoas jogam moedas e fazem

• Falta dizer
Só o que faltava. Diz o jornal que - "A Conferên

cia Nacional dos Bispos do Brasil pediu à Casa Civil
veto parcial ao projeto de lei - aprovado - que trata
do protocolo de assistência às vítimas de violência se

xual que deverá ser obedecido nos hospitais da rede
pública". A Igreja não quer que se confunda gravidez
com doença ... Não se trata disso, levianos, se trata de
dar proteção à mulher violentada, estuprada, ela tem
sim que abortar com toda a assistência possível. Ve
nham protestar na minha delegacia, venham ...

REPRESSÃO NAS CICLOF.
Durante à noite, as ciclofaixas que cruzam Jaraguá do Sul são
tomadas por usuários de drogas e circulação de traficantes. Para
evitar essa ação, a Polícia Militar vem fazendo uma ação preventiva
nesses espaços com as viaturas circulando pelos corredores.

Evento

Inscrições para
a conferência
Hoje encerram as inscrições para
aVII ConferênciaMunicipal de
Assistência Social. Elas podem
ser realizadas no site da Prefei
tura de Jaraguá do Sul (www.
jaraguadosul.sc.gov.br). Nesse
espaço também está disponível
a programação do evento. A
conferência é voltada a gestores,
trabalhadores e usuários do Sis
tema Único de Assistência Social
(Suas), trabalhadores de outras
políticas públicas, instituições
não governamentais e comu
nidade em geral. O evento será
realizado nos dias 7 e 8 de

agosto, na Scar.
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CHARGE

GRIPE A

uso
CO\JTítJuo!

'-

Chie é pagar menos

EDITORIAL

Alerta geral contra a gripe
Jaraguá do Sul e região estão em

alerta com a propagação do vírus
da gripe A. As quatro mortes registra
das até a noite de segunda-feira na re

gião e os 35 casos confirmados deixam
o sistema de saúde domunicípio ainda
mais atento sobre a propagação dessa
doença, para que seja evitada uma epi
demia grave.

Segundo a avaliação dos responsá
veis pelo setor de vigilância epidemioló
gica domunicípio, diferente do registra
do no ano passado, quando não houve
casos de óbitos, esse ano o vírus se dis

sipou pela região e não há como ter um
controle sobre essa incidência.

A orientação básica é preventiva,
como cuidados com a higiene, evitar
ambientes fechados e deixar os locais

arejados. Além da boa postura em tapar
. a boca no momento de espirrar ou tos
sir. Mas também é necessária uma forte
atenção da rede pública de saúde.

Além da medida de ampliar o atendi
mento nos postos para dar o primeiro su-

porte aos pacientes antes de uma possível
internação no hospital, tem de haver tam
bém uma intensa campanha de conscien
tização preventiva nas escolas e empresas.

A ação de constante alerta é o míni
mo para evitar uma propagação maior.
Os hospitais também devem estar aten
tos na triagem dos atendimentos às

- pessoas que procuram essas unidades.

"
A ação de constante alerta é o

mínimo para evitar uma propagação.
Muitas vezes um paciente apresenta
sintomas avaliados como não graves,
mas fica horas esperando ser chamado
exposto aos-riscos de contágio a esse

vírus. O atendimento precisa ser ágil,
as informações precisam circular clara
mente e toda a sociedade precisa ficar
atenta para combater este mal, só as

sim será possível evitar que novas mor-
-tes sejam registradas.

'

�iJ
.
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Outle_

Lazer
Encontro de
bicicletas antigas

No dia 17 de agosto, Jaraguá do Sul
terá o primeiro 'encontro de bicicletas an
tigas da região. Ele será realizado no Pa
vilhão de Eventos, das 9 às 17 horas. No
evento também será feito um passeio ci
clístico. As pessoas interessadas em parti
cipar deverão doar um quilo de alimento
não perecível. A organização do encontro
é do Jaraguá Fahrrad Gruppe. Informa
ções pelo fone: 3376-1804.

.LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 937
01 - 02 - 06 . 09 - 10
11-12-13-14-16
19 . 20 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO Nº 3251
01 . 44 - 65 - 67 . 78

Nota de Pesar
A direção e os colabora

dores de O Correio do Povo
lamentam amorte da senho

ra Santa Pereira, mãe do diretor
do jornal, Nelson Luiz Pereira,
e se solidarizam com a família
nesse momento de dor. Ela fale
ceu na madrugada de ontem, dia
30, aos 79 anos, e deixou enlu
tados filhos, netos, demais par
entes e amigos. O sepultamento
foi realizado na. mesma data, no
CemitérioMunicipal do Centro de
Jaraguá do Sul.

"
Eu queria fazer
um apelo aos

manifestantes. Na

porta da minha

casa, não. Eu tenho

crianças pequenas.
É o meu filho de 6

anos, é o meu filho
de 11 anos. É um

apelo de pai. Eu
não sou um ditador.
Estou aberto ao

diálogo.
Sérgio Cabral, governador
do Rio, irritado com as

manifestações contra ele.

* Os artigos e opiniões assinados. não retratam
necessariamente oposicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio doPovo utiliza papel produzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação-,Passe estejornalpara outro leitor.
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CRACI(
PM APREENDEU MAIS
DE 5 MIL PEDRAS

REPRESSÃO
De janeiro a maio deste ano, policiais militares detiveram 55 pessoas por tráfico na microrregião

"'onsiderado uma epidemia
\..macional em ascensão, o con
sumo de crack também dá sinais
de que aumenta em Jaraguá do
Sul. Pelo menos, é o que indi
cam os números de apreensões
feitas pela PolíciaMilitar nosúl
timos anos. Se em 2011, foram
retiradas de circulação exatas

3.287pedras da droga pormeio
de ações da PM, somente de ja
neiro a maio desde ano, o total

já ultrapassa este montante e

chega a pouco mais da metade
do registrado em 2012.

Segundo dados do 14° Bata-

saúde pública, no entanto, não

conseguimos nos afastar. Sem
dúvida, o crack é o que está mi
nando mais rapidamente a vida
dos jovens", enfatiza.

Apesar disso, Pilonetto não
arrisca dizer que o uso desta
substância ilícita é uma epidemia
da região, assim como em outros

pontos do mapa brasileiro. "Ja
raguá do Sul ainda está relativa
mente bem, mas não sossegamos
e nem ficamos satisfeitos diante
do cenário atual", comenta. Por
isso, as ações de combate têm
sido constantes.

lhão, nos primeiros cinco meses

de 2013, ospoliciais apreenderam
5.191 pedras de crack no municí
pio. No ano passado inteiro foram
10.316. Mas, não é só este tipo
de entorpecente que vem dando
trabalho extra aos agentes. De
acordo com as estatísticas da PM,
de 2011 até agora, 22 quilos de
maconha foram tirados de circu

lação, além de pouco mais de um
quilo de cocaína, 101 comprimi
dos de êxtase, 113 frascos de lança
perfume e 27 pés demaconha.

Por cansa do tráfico, 271 pes
soas acabaram sendo detidas

pela Polícia Militar durante este

mesmo períodonas cinco cida
des da microrregião. Apenas
neste ano, em Jaraguá do Sul
foram presos 55 traficantes.

Mesmo diante de números
.

tão surpreendentes, fica difícil
afirmar se o consumo de en

torpecentes aumentou ou não
no Vale do Itapocu. De acordo
com o capitão Aires Pilonetto, é
possível assegurar apenas que
as drogas estão dando bastante
trabalho à PM. "Nós entende
mos que elas são um problema
merecedor do envolvimento da

DEOIJIONA
CIDADE INTErnA

Nos anos de 2011 e 2012, a Po
lícia Militar direcionou atenção
especial à região central de Jara
guá do Sul no que tange o consu

mo e o tráfico de drogas. Segundo
o capitão Aires Pilonetto, muito
se trabalhou para deixá-la mais

tranquila, minimizando, assim,
as ocorrências. "O ambiente do
TerminalUrbano de ônibus, hoje,
é bem menos hostil do que já foi
no passado",lembra.

Entretanto, com a aparente
calmaria nesta área da cidade,
precisou-se também intensi
ficar a fiscalização nos bairros
mais distantes do Centro. Des
sa maneira, afirma o policial, o
município ficou livre de pontos
específicos de venda e consumo

de entorpecentes e ainda mais

longe de possuir as chamadas
'cracolândias' .

A comunidade não tolera
a existência de traficante

próxima de casa e, na

maioria das vezes, o

nosso monitoramento
é iniciado por causa

de denúncias.

Aires PíloneUo, capitão
da Polícia Militar de
Jaraguá do Sul

.

APOIO SOCIAL
Segundo o capitão Aires Pi

lonetto, a Polícia Militar de Ja

raguá do Sul e região conta com

uma ajuda importante no com

bate ao tráfico de drogas. Ele ex

plica que a população tem papel
fundamental nas detenções e

vem contribuindo de forma sig
nificativa nas ações da PM. "A
comunidade não tolera a exis
tência de traficante próximo de
casa e, na maioria das vezes, o
nosso monitoramento é iniciado
por causa de denúncias", explica.

Ele também comenta que
os usuários com os quais os

policiais se deparam no dia a

dia possuem perfis variados,
porém, não costumam negar
o vício e, em alguns casos, até
acabam confessando de quem
adquiriram a droga. Na região
central, principalmente, outra

descoberta importante é o fato
de o tráfico estar intimamente
ligado à prostituição.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Um suspeito é abordado em ação policial realizada na noite
de segunda-feira, no Centro de Jaraguá do Sul

PEsomSA
De acordo com o Instituto Na

cional de Pesquisa de Políticas Pú
blicas do Álcool e Outras Drogas,
ligado à Universidade Federal de
São Paulo, o Brasil perdeu apenas
para os Estados Unidos em núme
ro de usuários de cocaína em pó
e crack no ano de 2011. Segundo
dados da entidade, naquele ano,
foram 2,8 milhões de consumido
res no país, contra 4,1 milhões re

gistrados pelo primeiro colocado.
Quando as duas drogas são

consideradas isoladamente, po
rém, o Brasil é o principalmerca
do mundial do crack e o segundo
maior de cocaína. Ainda segundo
a análise, naquele período, quase
metade, ou seja, 46%, dos usuários
de crack e cocaína estava concen
trada no Sudeste e outros 25% na

região Nordeste.

CONSELHOVAI ELABORAR ESTUDO PARAAPRlMORAR AÇÕES PREVENTIVAS
Também preocupado com o

consumo de entorpecentes em

Jaraguá do Sul, o Conselho Mu
nicipal de Políticas sobre Drogas
(Comen) está elaborando um flu
xograma para melhorar o aten

dimento aos usuários e também
uma pesquisa no intuito de apri
morar a obtenção de estatísticas
relativas ao problema.

Conforme o policial civil Fá
bio Rocha, presidente do Comen,
a dependência química vem au

mentando de maneira significa
tiva na cidade e requer atenção
especial. Por isso, as duas ações
são importantes para traçar um
panorama geral sobre o consumo
de drogas lícitas e ilícitas.

Algumas drogas
apreendidas pela PM

e Polícia Civil em
Jaraguá do Sul e região,

como crack (ao lado)
e maconha (pacotes).

Abaixo, cachimbo
artesanal usado para

fumar crack

Com custo estimado de R$
150 mil, a pesquisa epidemioló
gica projetada pelo Comen ainda
está em fase inicial. No entanto, o
objetivo é levar o assunto a todas
as escolas do município, sejam
elas públicas ou particulares, e,

assim, conseguir dados suficien
tes para traçar políticas específi
cas. "Essa análise nunca foi feita
em cidades de interior, apenas
nas capitais do país", comenta.

Paralelamente, o conselho
também trabalha na elaboração
de um protocolo integrado que,
quando finalizado, vai delimitar
as ações de todos os órgãos- e
entidades envolvidas no aten

dimento a usuários de drogas.

O fluxograma tem abrangên
cia multissetorial e inclui, por
exemplo, as equipes de saúde,
Conselho Tutelar, polícias, Mi
nistério Público, Vigilância Sa

nitária, Resgate Social, Câmara
de Vereadores, comunidades
terapêuticas, Corpo de Bombei
ros, hospitais e Samu.

A construção do documento
está tendo a participação de cer
ca de 20 pessoas e já dura mais
de seis meses. A expectativa, se
gundo Rocha, é finalizar o pro
cesso até o mês de setembro. A
partir de então, o grupo precisa
apresentá-lo às instituições cita
das no protocolo e, ainda, cole
tar a aprovação de todas. Depois,

será preciso se debruçar sobre
um treinamento coletivo. "Esta
é a etapa mais difícil, pois preci
samos de uma mudança de ati
tude. É comum acharmos que à
problema é do outro e não nosso
e, dessa forma, não agir em rede.
Agora, vamos precisar daboa in
tenção de todos", diz.:

"
Precisamos aproveitar o
momento de fragilidade
do usuário. no instante

que quer e aceita ajuda.
Fábio Rocha,
presidente do ComEm

w

AÇAOFUTURA
.

Além do fluxograma e da pes- hoje, o Centro de Atenção Psi
quisa epidemiológica, o Comen cossocial Álcool e Drogas (Caps
também trabalha em prol da ins- AD) só funciona de segunda a

talação de um local público de sexta-feira e em horário comer

acolhimento de usuários de dro- cial. Com um novo espaço aberto
gas que funcione 24 horas por diariamente, inclusive nos fins
dia. A implantação tem aporte de semana e no período notur
financeiro do governo federal, no, seria possível acompanhar os
porém, exige contrapartida do dependentes de maneira emet

município. "Há uma grande pos-. gencial e tirá-los de situação de
sibilidade de essa unidade virar rua com apoio especializado.
realidade em Jaraguá do Sul", Para complementar a infra
afirma Fábio Rocha, presidente estrutura, ele ainda defende a

do Conselho Municipal de Polí- instauração de um Caps 3, ou
ticas sobre Drogas. seja, que também atenda 24 ho-

De acordo com o policial ci- ras por dia. "Precisamos apro
vil, o local preencheria uma lacu- veitar o momento de fragilidade
na importante no atendimento do usuário, no instante que quer
oferecido na cidade.Isso p�m���....�.�<:���l;l. ?-j��1(! :�������; .. " , .

OCP4eS
www.ocponline.com.br
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Patricia Moraes

Secretário diz que protocolo foi seguido
Com os últimos números confirmando a

liderança de Jaraguá do Sul no registro
de casos notificados de gripe H1N1 (até on
tem eram 35 e outras 110 suspeitas) pisca o
sinal de alerta na saúde pública. Em decor
rência da doença, quatro pessoasmorreram
na região, duas delas em Jaraguá e que não
pertenciam ao chamado grupo de risco.

Apesar da preocupação e das críticas de al
guns setores, o secretário da pasta, Adernar
Possamai (DEM), nega que o perigo tenha
sido menosprezado. Segundo ele; o proto
colo elaborado pelo Ministério da Saúde
foi seguido ã risca pelo município que ain-

da adotou outras medidas para reforçar o
combate. "Nossoprograma foi elogiadopela
Secretaria Estadual", argumenta. Possamai
diz que tão pouco foi pego de surpresajá que
o alerta sobre a possibilidade de uma nova

epidemia foi dado pelas autoridades nacio
nais no fim do ano passado. O que justifica
a liderança de Jaraguá do Sul em relação ao
Estado, segundo ele, é em boa parte expli
cado pelo climaúmido, tanto que em 2009,
no auge do vírus, omunicípio também ficou
por um longo período no topo do ranking
nada agradável. Apesar disso, cresce a co

brança e ontem um protesto pela morte de

Arcelino Sacani, 46 anos, foi realizado. Ten
tando provar que tomou todas as medidas
necessárias, a Secretaria divulgou umbalanço
prévio ontem. Segundo o documento,mais de
30mil pessoas foramvacinadas nos postos de
saúde, outros 20mil trabalhadores receberam
a dose através do Sesi, médicos e demais pro
fissionais do setor receberam treinamento e

foi emitida a ordem para que o Tamitlu fosse
ministrado na primeira suspeita de contami
nação. Nas rodas de conversa, em qualquer
local que se vá, o assunto vem à tona. Ficar
alerta é necessário, assim como redobrar as
medidas de higiene.

IDO. aprovadapor 5 a 4
A Câmara de Vereadores de Guaramirim aprovou, em segunda

votação, o projeto de Lei n? 13/2013, que institui a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2014. O projeto passou
pelo plenário com placar apertado. A bancada do PMDB, compos
ta por quatro parlamentares, foi contrária à proposta, aprovada
.com cinco votos favoráveis. A votação ocorreu em sessão extraor
dinária realizada ontem à noite. O texto apresenta as normas para
a elaboração do orçamento municipal para o próximo ano.

Dinheiro à vista
O Executivo está finalizando

projeto que será enviado à Câ
mara autorizando o município
a financiar um total de R$ 10

milhões no Badesc, através do

programa Juro Zero. O dinheiro
será investido na construção da
Ponte do Rau e em pavimenta
ção. Além disso, a expectativa é
de que Jaraguá do Sul receba R$
5 milhões do Fundam. O recur

so será liberado pelo governodo

Estado, sem contrapartida, e terá
a infraestrutura como destino.

Refonna
nolomo

Reforma administrativa está
sendo revisada pelo primeiro es

calão do governo. O texto já pre
vê a extinção da Codejas. Além
disso, confirma a unificação da
Secretaria de Administração e

Finanças e transforma a Con
troladoria em Diretoria.

Balanço
Balanço divulgado ontem

pela Diretoria de Comunicação
revela, entre outras. coisas, que
os vereadores aprovaram até

agora 455 indicações ao Execu

tivo, cinco pedidos de informa
ção e oito moções. Além disso,
seis audiências públicas foram
realizadas na Câmara.

Argumento do PMDB
Os vereadores do PMDB de Guaramirim foram con

trários à proposta da LDO tanto na primeira quanto na

segunda votação. Segundo o líder do partido na Câmara,
Rafael Luis Otto, a decisão ocorreu porque o Executi
vo apresentou o projeto fora do prazo constitucional. A
Constituição prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentá
rias seja apresentada para votação no Legislativo até o

dia 15 de abril.

Visita de cortesia.
Deputado Carlos Chiodini (PMDB) fez uma visita ontem à Câmara de Vereadores. Foi

recebido pelo presidente, José de Ávila (PSD), que apresentou relatório das atividades
do primeiro semestre. Além disso, Ávila não escondeu sua tendência em apoiar a candidatura

\

de Chiodini na eleição do próximo ano. "Ele representa muito bem a região", diz.

V-lSita solicitada
Vice-prefeito Jaime Negherbon solicitou ontem ao deputado Carlos Chiodini, que

agende uma visita da secretária de Saúde do Estado, Tânia Eberhardt, a Jaraguá do Sul,
nos próximos dias. A preocupação é com o número crescente de registros de gripe A no

município. Chiodini ficou de tentar facilitar o encontro.
j" 1. I tll!ll i t d II tllll H n III! 11 1I11111111111Hlllllll i li
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Adiada licitação
A Secretaria de Estado da Segu

rança Pública suspendeu mais uma

vez o edital de licitação para escolha
dos novos concessionários do servi

ço de formação de condutores. Uma
nova data será definida e anunciada.
Segundo o secretário César Grubba, a
medida foi tomada para atender deci
são do Conselho Nacional de Trânsi
to, o Contran, que trata da instalação
de simuladores de direção veicular
nas dependências dos centros. Com
isso, o edital terá que ser reformulado.

EM FOCO
Nesta sexta-feira, Dieter Janssen (PP)

participa de programação promovida pela
Secretaria de Relações Institucionais} do
governo federal, em São José. O evento
é organizado pela ministra Ideli Salvatti
(PT) e servirá para detalhar aos prefeitos
catarinenses os projetos com inscrições

abertas e recursos disponíveis.
• • •

O governo bateu o martelo em

relação ao destino que terão os

R$ 2,6 milhões devolvidos pela Oámara.
Entre as prioridades estão aportes rio

sistema de TI, pagamento de R$ 140 mil

pelo projeto executivo da Ponte do Rau,
pavimentação e ainda a compra das

sacolas para coleta seletiva.

• • •

Termina amanhã o recesso na Câmara
de Jaraguá. Se bem que os vereadores
não tiveram muita folga de inverno não.
Mantiveram os gabinetes abertos, fizeram
duas sessões extraordinárias e reunião
das diferentes comissões, inclusive a

de Redação e Justiça, que aprovou na

segunda-feira três projetos, que autorizam
investimentos de R$ 100 mil na sede do
Samae para construção de uma nova

portaria e recepção.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ciranda Literária sobre Jaraguá do Sul
A Ciranda Literária, Livros e Café reúne

nove autores de livros sobre a história de Jara

guá do Sul na noite de hoje. O evento aconte

ce às 19h, na Biblioteca Pública Municipal Rui
Barbosa, e integra a programação de aniversá
rio dos 137 anos no município. Nesta ciranda

Cinestesia em
cenanoSesc
ARTE Cia Avenida Lamparina promove oficina gratuita
no mês de agosto com atriz convidada de Florianópolis

Bárbara Elice mento corporalcomoopeso,
o espaço e o tempo. Durante

A capacidade de explorar as aulas o artista trabalhará
1"'10 corpo e a voz numa o improviso e a criação dos
cena de teatro é o foco de próprios materiais cênicos.
uma oficina que ocorre no "Os participantes vão poder
mês de agosto, emJaraguá ver como as outras pessoas
do Sul.A convite da CiaAr- se saem durante a oficina.
tística Avenida Lamparina, Essa troca de experiências é
a atriz Barbara Biscaro, de o importante", afirma Thia
Florianópolis, ministra "O go Daniel, da Cia Avenida
Corpo Permeável" nos dias Lamparina.
24 e 25, no Sesc. Estão -dis- "O Corpo Permeável"
poníveis 15 vagas. A inseri- já foi ministrado em Itajaí
ção é gratuita. e em Brasília, no Festival

A oficina é direcionada Mulher em Cena. Gradu-
aos artistas que buscam o

aprimoramento de técnicas
vocais como a respiração, o
canto e a improvisação vo

cal; e .de técnicas de movi-

ada em Artes Cênicas e
-

-

doutoranda em Teatro na

Universidade do EStado
de Santa Catarina (Udesc),
Biscaro soma a participação

de quatro anos no coro pro
fissional Polyphonia Kho
ros e é criadora do projeto
Vértice Brasil- um festival

ligado à rede internacional
de mulheres no teatro, o

TheMagdalena Project.
A oficina é parte do pro

jeto "Duas Mulheres", da
CiaAvenida Lamparina. Fi
nanciada pelo Fundo Mu

nicipal de Cultura, a inicia
tiva prevê as aulas nos dias

24 e 25, com o objetivo de

integrar a classe artística, e
a circulação da peça homô
nima. O espetáculo "Duas
Mulheres" é uma tragico
média de 45 minutos, com
Suzi Daiane no elenco e di

reção de Thiago Daniel.

Humor

Ingressos à vendapara "Improvável"
Restam poucos in

gressos para o espetácu
lo "Improvável", da Cia
Barbixas de Humor. O
trio apresenta-se no tea

tro da Sociedade Cultura
Artística (Scar) no dia 9
de agosto, às 21h. Os in

gressos estão à venda na

secretaria do Centro Cul-

tural e custam R$ 60 (in
teira) e R$ 30 (meia).

No palco, o mestre de
cerimônia é quem apre
senta as regras dos jogos,
mas os temas das brinca
deiras são sugeridos pelo
público. Assim, cada nova
cena é interpretada no

improviso por Anderson

Bizzocchi, Daniel Nasci
mento e Elidio Sanna. O

espetáculo foi criado em

2008 e, desde 2009, tem

apresentações semanais.
em São Paulo e em outras

partes do País. Nos últi
mos três anos, mais de
meio milhão de pessoas
assistam ao show.

participam Gilmar Moretti, Roberto João Eiss
ler, Silvia Regina Toassi Kita, Olga Piazera Ma
jcher, Egon Lotario Jagnow, Alcioní Macedo
Canuto, SidneiMarcelo Lopes, Giuliano S. Berti
e Eliza M. Ressel Diefenthaler. A biblioteca fica
na Av. Getúlio Vargas, 245, Centro.

PARA ARTISTAS Atriz Barbara Biscaro ministra
à oficina "O Corpo Permeável", no Sesc

FOTOS DIVULGAÇÃO

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro
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Num restaurante chique e caro

A s aulas de catequese eram sábado de
�anhã, às 8 horas. Fizesse solou chuva
tinha que ir. Caísse neve ou tempestade
tinha que ir. Éramos em cinco, ou seis,
talvez, na turma. Um ou outro aluno faltava.
Eu nunca. Não podia faltar na catequese,
jamais! Chegávamos todos em silêncio.
Cumprimentava o professor e me sentava
ao seu lado. Não era para puxar o saco,
era para ouví-lo melhor e para entender.
Ele falava baixo. O conteúdo era fácil, mas
compreender como ele vivia daquele jeito
era difícil. Para uma criança as perguntas
eram muitas: Como ele vivia naquela cadeira
de rodas? Como ele fazia para ir ao
supermercado? E para tomar banho?
Por que dava aula de catequese para
aquelas crianças?
Uma mulher circulava pela casa

e passava pela sala como se não
estivéssemos ali. Ele se chamava
Euclides. O professor de catequese
paralítico estava sempre sorrindo.

.

Era tão gentil e educado'conosco.
Tinha paciência com quem não

queria ler ou com quem não abria
a boca, como eu. A casa era muito
simples. Nenhum tapete, nenhuma
almofada naquele sofá marrom de

diferente. Ora, ele é o Papa dos católicos!
Um homem culto, carismático, quase santo
aos olhos do povo. E como ele é humilde!
Quis acomodações simples, carregou a

própria mala, arruma a própria cama.

A inversão de valores é tão grande que
tudo isso era anunciado causando grande
admiração ou espanto nas pessoas, como
se fossem atitudes fora do normalpara
alguns. Pobres criaturas em sua ignorância

. mundana. E então me lembrei daquele
professor de catequese. Agora sei,'ele vivia
com simplicidade, ele era humilde. Pobre de
mim, com aquelas dúvidas infantis.

couro seco. r
Diante do mar dos pecados, em
Copacabana, o Papa foi recebido
pela multidão. Foi adorado. Sim,
ele merece, Sim, ele é umhomem

Clique animal

MANDONO DE ANIMAIS É CAlME.
SEVOC� PRESENCIAR UM! DENUNCIE.

Outro dia, num restaurante "chique e

caro" em Curitiba, aguardava a vez de ser
chamada para ocupar uma mesa e pedir
o jantar. Noite muito fria e chuvosa. O
celular tocou e fui lá fora atender, por causa
do baixo sinal. Prefiro não dizer qual a
operadora. Enquanto falava, do outro lado
da rua, numa praça, um homem se ajeitava
para dormir num banco. Era um senhor de
meia idade. Puxava o papelão, o plástico
por cima, enfim deitou. O vento levantava
as pontas do plástico. Entrei. Era nossa vez.
Tantas pessoas bonitas. Tantos espelhos. O
tilintar dos talheres, das taças, o vinho, os .

sorrisos. Um desfile de bolsas, sapatos,
ternos. A vida é tão bonita! A felicidade
existe! Aqueles belos momentos,
mais tarde, tornaram-se líquidos,
escorreram. Chorei. E chorei muito. Já
era madrugada. Pensava no homem.
Penso até hoje e lembrei-me dele
quando o Papa disse que olhamos o
sofrimento ao lado e seguimos, porque
não é problema nosso. Não é isso. É
que as dores do mundo nos consomem

demais, nos devastam de tal forma
que nos cobrimos de um egoísmo
vergonhoso, mas protetor, em nossas

desculpas esfarrapadas. Carregamos
tantas injustiças, tanto sofrimento de
tudo que vemos, diariamente, que,
mesmo sem querer, cuidamos de um
mundo perdido. Quanta exaustão.
Mesmo assim ainda conseguimos
sorrir. E isso, por si só, já é muito!

_'"':õ''' 11" -'J;I" "\,��]',""" '""� 'lIf'" '"':�

Envie a foto do seu animalzinho pára contato@beatrizsasse.com.br
ou en�ontre �m c()lllpal'l�eiro d� e�tima��o na� páSJipas doFacebQok da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

,rn",- IH#4;j,'4�jif�I#·�-----

ADOTE! Esse cachorrinho foi abandonado numa

caixinha, em frente ao portão de uma residência.
Mas quem o encontrou já tem vários cães e está
doando-o. Macho, não tem raça definida e possui
45 dias de vida. Tratar no 9732-3136, em Schroeder
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Aníversaríantes :

31n
Adair Berner
Ana Luiza Zapella
Antonio Wilson correa Ribeiro
Benta Bittencourt
Celina Noriles de Souza
Cintia de Souza
Clarice E. E. Zanella
Claudio Porath
Doan Rafael Garcia
Drieli F. Jung
Edea Reinort
Eduardo Garcia
Eduardo Vercino
Gustavo M. da Rosa
Herbert Tunnermann

Hildegard Leier Neves
Ivonete Papp
Jackues jefferson neitzel
Jenifer Kopp
João Claudio Prusse
José Vilson Silvestre
Ketlin Fernanda Alves
Maria Alic� raduenz
Marcelo Adriel Moresco
Marcos L. Maestri
Marcos Sieuvirdt
Maria Ap. G. Petters
Rodrigo Doehl
Roseliane Bobalo
Verenita Erschinger

• Fatboy Slim - DJ
• Priscila Pires - Modelo
•Ana Cláudia Michels - Modelo

Curiosidade
31 de julho...

... é o 2120 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 153 para acabar o
ano. Santo do dia: Inácio
deLoyola, presbítero e

fundador da Companhia
de Jesus. 1903 - É fundada
a Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil.
1985 - O Coritiba Foot Ball
Club é o primeiro clube
paranaense a se sagrar
campeão brasileiro de
futebol, em jogo contra
o Bangu, no Maracanã,
diante de mais de 90 mil
torcedores. 2007 - Fidel
Castro deixa o cargo de
presidente de Cuba. 2008 .,

Comprovada existência de
água emMarte..

Fonte:Wikipedia
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Quarto do bebê - Vamos brincar de decorar?
Quando se recebe a notícia da chegada de urn bebê,

urna das primeiras coisas que os pais pensam é no novo

quartinho. Querem sempre o melhor e mais bonito. Mas
nem sempre o dinheiro dá conta de tudo. Então, veja al
gumas dicas de decoração para que seu pinpolho tenha urn
cantinho especial sem fazer urn rombo no orçamento.

• Tecido pelas paredes
Substituir o papel de parede pelo tecido acaba sendo urna
ótima opção para quem quer economizar. Aqui na região
o clima costuma ser bastante úmido, isso acaba rasgando
ou escurecendo o material. Com o tecido, isso fica mais
difícil de acontecer (tenho na minha casa já há dois anos

e está intacto). Além de ser mais barato e fácil de aplicar.
Existem algumas lojas com tecidos lindíssimos e com dis
ponibilidade de aplicação. Se preferir arriscar, assista ao

vídeo e siga o passo a passo, é super fácil aplicar, acesse:
http://ruigre.me/IDoWw.

• Ou então escolha os adesivos
Se você tem medo de errar e jogar dinheiro fora e,

ainda assim, quer o quarto do seu bebê diferente, opte
pelos adesivos. São fáceis de aplicar e não danificam as

paredes. Procure um que combine com o kit berço, por
exemplo. Ou temáticos como flores e princesas parame
ninas e animais e carros para meninos.

• Cores escuras e fortes em alta
Nem lilás, nem rosa bebê, nem azul claro ... Tons mais

escuros, quartos mais práticos e com menos frescuras.
Essas são as características que estão acompanhando as

novas tendências dos quartos de bebês. Marrom mes

clando com azulou rosamais forte, cinza e vermelho são
as cores mais usadas. Que tal usar na decoração femi
nina o rosa-vermelho no lugar de vermelho vibrante e,
para menino, o vermelho cardinal?

f,
r;
• Móveis escuros também vão bem

Como os móveis brancos são muito característicos
de quartos de bebê, vale inovar. Ou prefira berço e

trocador brancos, mas os outros móveis em tom ama

.deirado. A cores como preto, vermelho vibrante, ama
relo ovo, por exemplo, são para aqueles que gostam
de inovar. Para não errar, escolha um móvel colorido
le o restante em branco. Trabalhe as cores no enxoval,
somente cuide para não exager. Lembre-se que ainda
é um quarto de bebê.
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Dona Santa
Na manhã de ontem, a Dona Santa Pereira, mãe dos

meus amigos, Nelson, Arno e Jane Pereira, saiu de cena.
Deixou uma grande perda na família e no legado de
amigos que possuía. Certamente está ao lado de Deus.

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super quarta-feira, dia 31 de ju
lho de 20.13. Dia de sol intenso.
Nada de previsão de chuva e sa

bor de finalzinho de julho. Meio
ano já se passou e passou voan
do, não é mesmo? E vamos que
vamos à coluna mais lida de toda
a região. Antes, uma frase para
você refletir: "Se tens um cora

ção de ferro, bom proveito, O
meu, fizeram-no de carne, e san
gra todo dia" (José Saramago).

Mérito
Na sexta-feira, nomes vipa

dos de nossa sociedade têm en

contro marcado no Baependi, na
entrega do Troféu Mérito Lojis
ta. O jantar por adesão será mo
vimentado pelo CDL Jaraguá, do
presidente, Neivor Bussolaro, e

homenageará os empresários:
Ronaldo. Kõhntopp, Afonso Pia
zera Neto e vários outros nomes

de destaque do comércio jara
guaense. Thanks pelo convite.
Eu vou!

Inaugurou
Na noite de ontem rolou um

mega coquetel de inauguração
da loja multimarcas A&E Outlet
Chico Muita gente bacana pres
tigiou o evento. O fotógrafo da
Revista Nossa e deste colunista,
Maurício Hermann, esteve pre
sente. Haja flashes. Amanhã a

Cerveja
!taipava ex cf 12 350m!

Fofocódromo
O empresário Rodrigo Garciamu

dou seu status no Facebook. Passou
de solteiro para relacionamento sé
rio. O nome do novo lave é Cris Me
neghelli. Viva o amor!

Bola preta
Como dizem: um assunto puxa

o outro. Seguindo o mote, vale re

gistrar que o Face é um aprendiza
do em todos os sentidos e rola cada
frase que faz a gente parar, respirar
e pensar muito sobre tudo na vida.
Neste sentido, um amigo levou o

troféu "Bola Preta" da vez. Sua fra
se: "Como a luz derrota aescuridão,
a bondade e a humildade podem
destruir a luz"! Ah, tá!

Feijoada do Moa
Dois backstages, camarotes super

vips, a presença do Dexterz, Dazara
nha, banda Kauana e vários outras

atrações vão fazer parte da minha
feijoada, evento que vai levar o high
para os metros quadrados mais ele
gantes da urbe sorriso, a Epic Con
cept Clube. É dia 26 de outubro!
Agendem! Será a festa do século!

Niver do Mia
Mais um grande parceiro troca

de idade hoje. Estou falando do meu
amigo, Jeremias Rozza. Figura fol
clórica, antenada, do bem e que sem
pre está do lado do colunista para o

que der e vier. Parabéns, Mia! O meu

desejo é que você e toda a sua família
sejam plenamente felizes.

\

Januário Ayroso
O Samae cobrou intensamente da

Paviplan, empresa responsável pelo
asfalto da cidade, e o resultado foi
positivo. A Rua João Januário Ayro
so foi totalmente repaginada. Está
um brinco. Um salve para o pessoal
do Jaraguá Esquerdo. Eles merecem!

soros MAURICIO HERMANN

(

BALADA Eduarda Marques nas baladas da moda

HAPPV Bruno Donat e Michelly Sousa
conferindo o happy hour do Madalena

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o empresário, Nivan Correio,
presidente do Grupo Correia, é
um dos convidados da Barraca
do Beto e do Moa, sábado,
na 11 ª Stammtisch Jaraguá,
no Pavilhão Municipal de

Eventos. A festa começa às
9h30. Dá-lhe, chope!

• • •

Linda e loira, Sonny Thomsen,
é a capa da Revista Weekend
deste fim de semana. Com
uma foto que é de se colocar
no altar, se é que você me

entende, a fofa concede uma

entrevista mais que inteligente
para a jornalista, Priscila

Pereira, sobre o bonito trabalho
que vem desenvolvendo na

área de arquitetura. De nada!

"
As palavras movem,
os exemplos arrastam.

Luiz Marins

3370-3242

Super linguarudos
E enquanto isso, o "fofocódromo" está bombando

de informação e os "super linguarudos" estão afiados
e com aquele gás todo, depois de uma ressaca devido
ao agito festeiro do fim de semana! Eles se concentra
ram aosmontes no Espaço Oca, Bar do Sérgio, Ferazza,
Meu Boteco, no Copa 14 e aí vai... Desfilaram para cá e

para lá, como meros mortais, mais engana-se você com
isso, viu! Estamos de olho! Nesse sentido, o high é notí
cia e, sob a ótica, deste colunista, confira alguns.

Babado forte
Ontem amanheceu um babado forte na caixa de

e-mail deste colunista. Sinistro! Se comprovado e di
vulgado, cá pra nós, três figuras cavernosas terão que
mudar de endereço, de cidade, Estado e do Brasil!
Volto ao assunto.

CAPA

Sonny
Thomsen
estampa

a capa da
Revista
Nossa

Weekend
deste fim

de semana

RAM
E o que é aquela RAM 25o.o.?

Fala sério! Coisa mais linda! Não
é a toa que Cesinha Pradi e Celi
ilho Lange, dois apaixonados por
picapes, estão de olho no brin
quedinho. Quem pode, pode!

Ve.nho até aPrefei4lraMuaicipfll
etegulanze seus débitos.
Horário de atendimento do setor de,
lributação: 8h às Uh 113h às16h .

Rua Barão do mo Branco, 41 - Centro

fone (47) 3371-2552

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO. DE 2013

rE CONTEI
• Lehmann's Restaurante!!! Oba,
lugar de gente descolada do
nosso high, é ponto fundamental
para os pratos ao estilo suíço.
Chique e também tem a cerveja
mais gelada do pedaço.

I

I• Dia 7 de agosto, às 19 horas,
rola na Biblioteca Pública
Municipal, o lançamento do livro
"Arrumadinhas", do escritor,
Marcelo Lamas.

• Você já exp�!imentou o Pão de
Q

..

d M· ? Ah ·?I N�uelJo o Ime . val... .. ao

sabe o que está perdendo.

• Hoje quem apaga velinhas e

corta o bolo é a famosa Lu, da
Promovil. Mil vivas!

• Já fez caridade hoje?

.. Com essa, fui!

r

t
I

.-.
__

.•
: I i PREFEITURA,
____ JARAGUADOSUL
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Tirinhas
PREVISÃO '1:;0 'TEMPO .

'. -,

Piadas

Primeira mão
Joãozinho chega muito animado do primeiro dia de aula na escola e

diz para a mãe:
- Manhê! Hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita!
- Muito bem, estou orgulhosa. Mostre ela para a mamãe.

Joãozinho, todo feliz, mostra a mão para a mãe.
- Ótimo! Parabéns! Agora, me mostre a mão esquerda!
- Ah, isso ela vai ensinar só amanhã!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPlEX 1
• Wolverine: Imortal Ação- Leg. -128 min

Censura: 12 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30<'
ARCOPlEX 2
• O Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min -

Censura: 12 anos -15h50, 18h30, 21h10
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre -14h

ARCOPlEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min -

Censura: livre - 13h50, 15h45, 17h40, 19h35
• O Cavaleiro Solitário - Ação - Leg. - 149 min -

Censura: 14 anos - 21 h30

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• Wolverine lmortal- 13:40, 19:00 - 3D· DUB - Ação
• Wolverine: Imortal·16:20, 21 :40 - 3D - LEG • Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 15:40,21 :20 - NAC - Comédia

'0 Concurso -13:50,17:40,19:30 - NAC - Comédia
• Turbo: 13:10, 15:10, ·17:10· DUB - Animação
• O Caváleiro Solitário - 21 :50 - LEG - Aventura

• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 19:20 - LEG - Suspense
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00, 15:00, 17:00, 19:10 - DUB - Animação
'0 Homem de Aço· 21 :10 - DUB - Ação
• Wolverine: Imortal - 13:30, 16:10, 18:50,21 :30 - LEG • Ação
• Turbo - 13:20 - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial z - 19:40 - 3D - LEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 - 15:20, 17:30 3D DUB . Animação
• O Homem de Aço - 22:00 - 3D - LEG - Ação
I GNC MUELLER
• Wolverine Imortal-18:45 - 3D . DUB - Ação
• Wolverine: Imortal- 21 :25 - 3D - LEG - Ação
�O Homem de Aço -15:50 - 3D DUB - Ação
• Turbo -13:45 ·30 DUB - Animação
'Meu Malvado Fa)/orito 2 -13:00,15:00,17:00 - DUB - Animação
• O Homem de Aço - 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
• Wolverine: Imortal- 13:30, 16:20, 19:10,21 :40 - DUB - Ação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :40 . NAC - Comédia

Wolverine:
Imortal
Logan (Rugh Jackman)
decidiu abandonar de
vez a vida deherói e

passou a viver na selva,
como um ermitão.

Deprimido, ele é
encontrado em um bar
pela jovem Yukio (Rila
Fukushima), Ela foi
enviada a mando de seu

pai adotivo, Yashida
(Ral Yamanouchi), que
foi salvo por Logan em
Nagashima, no Japão, na
época em que a bomba
atômica foi detonada,
Yashima deseja
reencontrar Logan para
fazer-lhe uma proposta:
transferir seu fator
de cura para ele, de

, forma que Logan possa,
enfim, se tornarmortal,
Ele recusa o convite,
mas acaba infectado

por Víbora (Svetlana
Khodchenkova), uma
mutante especializada
em biologia que é
também imune a

venenos de todo tipo,
Fragilizado, Logan
precisa encontrar meios
paraprotegerMariko
(Tao Okamoto), a neta
de Yashida, que é alvo
tanto de seu pai, Shingen
(Hiroyuki Sanada)
quanto da Yakuza.

Preencha um quadrado
9x9 com números deJ a 9

sem repetir números em '

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
em gradativa
elevação
Tempo estável com sol entre

, algumas nuvens em se devido

a uma massa de ar seco e frio.

Temperatura elevada.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�, �
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 12°C

MÁX: 25°C Parcialmente
Nublado

�
�

o"
Instavel

SEXTA
MíN:WC
MÁX: 26°C

Nublado

8°(3 ..

122°C
LUAS �• NOVA

..'

8/7 Chuvoso

.CRESCENTE 16/7 SÁBADO
CHEIA 22(7 MíN: 13°C �. JI.'J"

• MINGUANTE 29(7 MÁX: 21°C Trovoada

VERTICAIS
1. Lápis próprio para desenhar; A roqueira norte
-americana Joplin (1943-1970) 2. A raça à qual
pertencemos / Uma das pequenas Antilhas 3.

As iniciais do presidente Goulart (1918-1976)
. / Uma operação comercial; (Ingl.) Diz-se de

objeto, pessoa, movimento etc, venerado nos

meios intelectuais e artísticos 4. Sentimento de

tristeza, provocado por decepções ou contrarie

dades; Parte inferior do lombo do porco 5. Que

modifica a disposição física de um corpo 6. A

equipe campeã de Fórmula 1 em 2010, com o

piloto alemão Sebastian Vettell Apaixonar 7. O

empresário norte-americano criador do Facebook

Zuckerberg I Habilidade na luta ou na esgrima I
Sigla de uma importante agência nova-iorquina
de notícias 8. Chicote / Limpo, asseado por ba

nho 9. Adicionar, juntar I As superfícies perpen
diculares ao chão que delimitam um ambiente.

HORIZONTAIS

1. As consoantes entre o F e o K I As atômicas
são as mais mortíferas 2. Sulco que interrompe
a uniformidade da pele / Víscera situada atrás

do estômago e acima do rim esquerdo 3. Sigla
do estado de Manacapuru e Barcelos I A cor

característica da casca da castanha 4. Campo de
certa planta muito cultivadã para a alimentação e

também para forragem / Famosa marca de auto

móveis 5. Diz-se de corpo sem vida / As iniciais
do ator Tony, das telenovelas 6. Que toca 7. Não

se gastar 8. Fechadura rudimentar 9. (BíbL) O

patriarca da resignação / Tomar apontamentos
10. Grande palo industrial brasileiro, na Grande

São Paulo; Cada uma das barras que constituem

o gol do futebol 11. Sensação desagradável
que antecede o vômito / As iniciais do escritor
francês Dumas (1802-1970) 12. Habitação feita

de blocos de gelo, usada durante o inverno por

esquimós /Desprovido de boas maneiras 13.

Espaço entre o telhado e a laje de 'uma casa, que
serve de depósito / Temperos.

II
•

II
II
•

II
• •

•
-

II
•

•
•
II
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5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Samuel celebra com Cassiano a notícia sobre as pedras
preciosas. Amadeu avisa a Samuel que depois do resultado
da análise do material recolhido na mina ele poderá afirmar
se a explosão foi intencional. Juliano conta a cassiano e .a0S

tenentes sobre o que viu no resort e avisa que vai à policia
falar o que sabe. Hélio informa a Dionísio que, se for obrigado a
ir à polícia, não poupará o antigo patrão. Maria Adnia demons
tra seu interesse por Quirino para Veridiana, que alerta a filha

para o fato de ele ser casado. Os tenentes descobrem que a

explosão na mina foi lntencional e avisam a Cassiano. Juliano
conta ao delegado que Arruda visitou Hélio no resort. A polícia
chega quando Hélio está se preparando para fugir.

• SANGUE BQM - GLOBO - 19H
Amora se faz de vítima para Bento. Giane afirma que Amo

ra forjou seu acidente. Tina pede para Áurea contar a Bárbara
·0 que aconteceu com Amora. Amora pede para Bento e Malu
ficarem juntos. Charlene decide dar uma nova chance a Wil
son. Socorro paga o motorista que atropelou Amõra. Natan vai
para a casa de Verônica. Mel convence Tito a trabalhar como
modelo. Perácio beua Rosemere. Damáris reconhece Verôni
ca e decide contar a Érico a verdade sobre Palmira Valente.
Pedrinho fica amedrontado ao ver Charlene beijando Wilson.
Giane mostra a Bento as fotos que fez do acidente de Amora.
Verônica chega tarde em casa, e Natan cobra uma explicação.
Malu fica comovida com o telefonema que recebe de Bento.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Aline diz a Mariah que destruirá a familia de .César. O

comparsa de Félix o chantageia para manter o negócio em

sigilo. Edith fica furiosa ao ver o marido destratar Jonathan.
Eron observa Amarilys trocar de roupa, e ela comenta com

Paloma. Bernarda passeia com Lutero. Aline tenta conven
cer Edith a denunciar Félix para César. Patrícia sugere que
Perséfone saia com Rafael. Carlito é convidado para traba-

Saramandaia

Helena ouve conversa de Zico e descobre que ele tem uma amante
Zico Rosado (José Mayer) é casca grossa, mas sabe bem

ser amoroso. A prova disso está nos telefonemas que ele faz
toda noite para saber se Vitória (Lilia Cabral) está bem. Em
um desses conversórios, a amada conta que está preocupada
com a frieza de Lua (Fernando Belo), já que o genro esteve em

Ihar como DJ na festa de casamento de Nicole e chama
Valdirene para ir com ele. Bruno fica nervoso ao saber que
sua família foi convidada para uma festa de casamento na

casa dos pais de Paloma. Paulinha esconde de Bruno·que
se encontrou com Paloma. Aline finge ser uma agente de
modelos e convida Anjinho para fazer um teste.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Mosca, Rafa e Binho passam em frente ao Café Boutique

e notam que a luz está acessa. Rafa dá a ideia de conversa

rem com Carol para ver se ela pode ajudá-los. Ao tentarem en

trar, percebem que a porta está aberta. Os garotos escutam

Clarita e Tobias conversando e se escondem. Os funcionários
saem da lojá e a trancam. Do lado de fora, Clarita e Tobias
combinam sobreo plano de fingirem serem namorados pra
despertar ciúme em Beta e Maria Cecília. Carol convida Junior

para entrar e lhe apresenta Beta. O empresário fala sobre as

meninas do orfanato e dá um dos doces que comprou 'para
Carol. Presos dentro do Café Boutique, os meninos não sa

bem como conseguirão sair do local. Mosca sugere que eles

fiquem quietos até o amanhecer e quando alguém chegar,
eles escapam. Chorando, Pata afirma que ela não roubou
nenhum dinheiro. As garotas a acusam de ladra. A garota sClJ

, correndo e Mili decide ir atrás dela.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Dorivaldo fica preocupado ao saber que Esmeraldino

voltou. ísabela hospeda Rosália em seu quarto. Pérola con

ta para Feliciano que possuem uma hóspede em casa. Be
nito e Lis namoram no pub. Dorivaldo faz Camila prometer
que Xepa não saberá nada sobre a volta de Esmeraldino.
Durante um jantar na casa de Pérola, Rosália engasga com

a sopa quando Isabela revela que o alimento foi preparado
por Xepa. A gestante conta ainda que Xepa aceitou o traba
lho para se tornar mais elegante. Matilda afirma que Dafne

precisa encontrar um bom emprego e o pai de Gisele, caso
contrário, ela será expulsa de casa. Pela internet, Geni diz a
Richard que pode hospedá-lo. Ao ser convidado a se retirar
da casa da Geni, Robério avisa que não deixará Richard'en
trar. Rick envia o programa de Cintia para a internet.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
PríncipeWilliam pode
ser coroado Rei

Segundo o tablóide Globe, o Príncipe
William será coroado o novo rei da Inglaterra,
inclusive o príncipe Charles e a rainha Elizabe
th II já teriam resolvido abcliéar do trono para
tomarWilliam o novo rei. A publicação conta

que a rainha mãe foi quem ordenou a Charles,
'rejeitar' o trono para cedê-lo ao filho, que é
mais jovem e temmais energia para as respon
sabilidades reais. Como está doente, a rainha
Elizabeth quer passar o resto de seus dias, tran
quila. Uma fonte afirma que a notícia poderia
ser anunciada em breve pelo palácio.

Aposentadoria está
próxima diz Depp

Johnny Depp não aguenta mais atuar. Aos
50 anos, o ator entrou em crise: "quando você
percebe que o número de palavras decoradas

que você disse no último ano é maior do que
o de coisas que você mesmo pensou, começa
a pensar que este estilo de vida pode te dei
xar meio louco", disse Johnny, em entrevista
ao canaLde 1V britânico BBC. O capitão Jack
Sparrow não pretende desistir da carreira a

qualquer 'segundo, nos próximos meses. "Mas
eu não descarto a idéia de que a aposentado
ria não esteja muito longe." No momento, o
ator trabalha no quinto "Piratas do Caribe" e
em "Into theWoods", que deve reunir em uma

mesma película diversos contos infantis, ,

Greenville no mesmo momento em que o casal almoçava es

condido. Antes de se despedir, o fazendeiro diz que vai dormir
com a amada na cabeça e no coração. Mas o que Zico não sabe
é que Helena (Angela Figueiredo) ouviu toda a conversa e está
'arrasada com a descoberta de que omarido tem uma amante.

2013 a 1914 - Fogo
Bom astral para organizar as

finanças, conferir extratos e até

planejar alguns gastos. A comuni

cação será o seumaior trunfo hoje.
Por isso, não tenhamedo de expor
suas ideias e projetas. O diálogo
pode estimular a relação com seu

par. Cor: vinho.

BlLibra.� 2319a2211O-Ar
A Lua indica que você deve ser

prático(a) para cumprir adequa
damente com as tarefas deste dia.
O bom-senso vai prevalecer sobre
o impulso em todas as suas deci
sões. À noite, você terá condições
de melhorar o entendimento com

quem ama. Cor: vermelho.

Escorpião
23110a21111-Agua

Há uma predisposição a acei
tar o desafio das mudanças mais
radicais. Poderá ter boas ideias

para incrementar os seus investi
mentos. No campo afetivo, con
vém ter cuidado com a inconstân
cia. Dúvidas ou incertezas podem
ameaçar a vida a dois. Cor: creme.

Touro
2014 a 2015 - Terra

Por influência da Lua, prevale
ce o bom-senso sobre o impulso.
Você deve optar pela estabilidade
e segurança em todos os aspectos
da sua vida. O desejo de agradar
a quem ama pode se manifestar
nesta noite, mas cuidado com a in
constância. Cor: tons escuros.

Sagitário
22111 a21112-Fogo

Tudo o quevocê conseguirhoje
será por seu esforço e sua dedica

ção pessoal. O trabalho de rotina
será especialmente favorecido, por
isso, não invente moda. ALua pode
movimentar a sua vida amorosa

nesta noite. Novos ajustes podem
vir a calhar. Cor: branco.

Capricórnio
22112 a 20/1 - Terra

Fazer o que gosta é a melhor
maneira demanter o bom humor,
por isso não tenha receio de ser

criativo(a). O bom-senso vai pre
dominar sobre o impulso agora.
Há uma forte inclinação para ser

-racional, podendo deixar a: vida
.

amorosa de lado. Cor: tons claros.

Aquário
2111 a 1812-Ar

Há uma tendênciapara revelar
o seu lado mais conservador ago
ra. O desejo de se manter na roti- •

na vai favorecer as atividades que
você já domina. A Lua traz uma

maior descontração na área afeti
va. Seu bom humor vai favorecer
as paqueras. Cor: pink.

�
e.
•·.·•. peixes� 19/2 a 19/3 - Terra

A Lua geminíana pode agitar a
sua rotina nesta quarta-feira. Este
éumbomdia para se dedicar a lei
tura ou a algumaatividademental.
No campo afetivo, você vai estar
mais racional e com maior capa
cidade de analisar o outro lado da
moeda. Cor: branco.

Gêmeos
2115 a 2016 - Ar

A Lua transita pelo seu "infer
no astral", por isso todo cuidado
é pouco. Um sentimento predo
minante de apego e segurança
pode prevalecer. À noite, convém
investir numa conversa agradável:
mudanças repentinas de opinião
podem gerar dúvidas. Cor: roxo.

Câncer
2116 a 21/7-.Água

Obom-senso devepredominar
sobre a impulsividade. Procure se

dedicar a tarefas conhecidas. Tudo
indica que o seu comportamento
vai estarmais conservador,mas as
providências práticas serão favo
recidas. Cuidado com um roman

ce clandestino. Cor: laranja.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

A Lua diz que você vai estar
mais versátil neste dia. Mas, não
queira muitas coisas de uma vez

só. Suas ideias vão estar fervilhan
do, dai seu sucesso com tudo que
envolva comunicação. No amor, o
clima é de cumplicidade: intensifi
que o diálogo. Cor: azul.

Vírgem
2318 a 22/9 - Terra

Siga as suas convicções e não
terá do que se arrepender. Sua
mente vai estar mais prática e ob

jetiva.ALua prometemovimentar
a sua vida social nesta noite. É
conveniente interagir, fazer-se ver
e ampliar seus contatos e suas pa
queras. Cor: vermelho.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

� redacao@ocorreiodopovo.com.br

MarIo Sousa inicia
seu laboratório

Natural de São João do Itaperiu, Marlo Sou
sa foi trabalhar no Laboratório Joinvillense por
dois meses para substituir um colega que es
tava em curso. Ele recém havia finalizado o

curso de Farmácia e Odontologia, em Floria
hópolis, no ano de em 195'7. O amigo Seme
Mattar o chamou e, com apoio dos médicos
Fernando Springmann, Erich Kaufmann e

Waldemíro Mazurechen, iniciou as atividades
na cidade de Jaraguá, em fevereiro de 1958.
Estabeleceu o Laboratório Jaraguaense no

prédio do antigo Hotel Brasil, na Rua Emilio
Carlos Jourdan. Depois ocupou o prédio em

frente à Igreja São Sebastião. Em seguida o do
Ferrazza e, por fim, a atual sede, nas proximi
dades do Hospital São José.

,.'

Estofaria de pássaros
Edvin Steiger, de Rio Negro, anunciava no

jornal Correio do Povo, em 1925, que trabalha
va com estofaria de pássaros e animais, de to
dos os tamanhos. Também comprava qualquer
espécie, tais como beija-flor e tigre. Solicitava
que entrassem em contato com Antonio Zim
mermann, em Bananal, e Germano Burchardt,
em Hansa.

ARQUNO HISTÓRICO/FUNDO COLÉGIO DMNA PROVlDÉNClA
�-----�----------

Vista da Capela Santa Emília, logo
após sua ampliação, em 1926. À frente
o Colégio São Luiz, dirigido pelas

Irmãs da Divina Providência

icende Italiane.L
e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Continua la storía: Sacco &Vanzetti (2°. Parte)
La settimana scorsa abbiamo

iniziato a raccontare la storia della
condana ingiusta di Nicola Sacco e

BartolomeuVanzetti
Nicola e Bartolomeo torna

rono nel Massachusetts dopo la
guerra, non sapendo di essere

inclusi in una lista di sovversivi
compiIata dal Ministero di Giu
stizia, né di essere pedinati dagli
agenti segreti USA. Nella stessa
lista era incluso anche un amico
di Vanzetti, il tipografo Andrea
Salsedo. Questo, iI3 maggio 1920,
venne assassinato dalla polizia,
che lo fece cadere dal quattordi
cesimo piano di un edificío.appar
tenente alMinistero di Giustizia.

Sacco e Vanzetti organizzaro
no un comizio per far luce su que
sta vicenda, comizio che avrebbe
dovuto avere luogo a Brockton il
9 maggio; i due vennero arresta
ti prima delI'evento, per essere

stati trovati in possesso di volan
tini anarchici e alcune armi. Po
chi giorni dopo vennero accusati
anche di una rapina avvenuta a

South Braintree, un sobborgo di
Boston, poche settimane prima
delloro arresto; in tale occasione
erano stati uccisi a colpi di pistola
due uomini: il cassiere della ditta
(il calzaturificio «Slater and Mor
rill») e una guardia giurata.

Verdetto condizionato
AlIa base del verdetto di con

danna - a parere di molti - vi -fu
rono da parte di polizia, procura
tori distrettuali, giudice e giuria
pregiudizi e una forte volontà di
perseguire una politica del terrore
suggerita dal ministro della gíusti
zia Palmer e culminata nella vicen
da delle deportazioni.

Sotto questo aspetto, Sacco e

VlÚlzetti venivano considerati due
"agnelli sacrificalí" utili per testare

. la nuova linea di condotta contro

gli avversari del governo. Erano
infatti immigrati italiani con una

comprensione ímperfetta della
lingua inglese (migliore in Vanzet
ti, che terrà un famoso discorso, in
occasione della lettura delverdetto
di condanna a morte); erano inol
tre note le loro idee politiche radi-

.

calí. li giudice Webster Thayer li
defini senza mezze parole due ba
stardi anarchici (li chiamava spes
so "Wops", termine dispregiativo
per indicare gl'individui d'etnia
latina, traducibiIe pressappoco col
nostro "terroni").

n Governatore del Massachu
setts Alvan T. Fuller, che avreb-

FOTOS DNULGAÇÃO

be potuto impedire l'esecuzione sachusetts)
rifiutô infine di farlo, dopo che
un'apposita commissione da lui Laprotesta
istituita per riesaminare il caso 1921: Manifestazioni di pro-
riaffermô le motivazioni della testa a Londra a favore di Sacco e

sentenza di condanna. Vanzetti
Si trattava di un periodo della Quando il verdetto di morte fu

storia statunitense caratterizzato .

reso noto, si tenne una manifesta
da un'intensapaura dei comunisti, zione davanti al palazzo del gover
la paura rossa del 1917 - 1920. Né no, a Boston..La manifestazione
Sacco néVanzetti si consideravano duro ben dieci giorni, fino alia data
comunisti, e inoltre Vanzetti non delI'esecuzione. n corteo attraver
aveva nemmeno precedenti con . só. il fiume e le strade sterrate fino
la giustizia, ma erano conosciuti alla prigione di Charlestown, La
dalie autorità localí COl}1e militanti polizia e la guardia nazionale li at
radicali che erano stati coinvolti in

.

tendevano dinanzi al carcere e so

scioperi, agitazioni politiche e pro- pra lesuemura vi eranomitraglia-
paganda contro la guerra. trici puntate verso imanifestanti.

Continua laprossima set
Da un discorso diVanzetti timana...
Sacco e Vanzetti si ritenevano

vittime del pregiudizio sociale e

politico. Vanzetti, in particolare,
ebbe a dire rivolgendosi per l'ulti
ma volta al giudice Thayer:

« lo non augurerei a un cane

o a un serpente, alia piú bassa e

disgraziata creatura della Terra -

non augurerei a nessuna di queste
cio che ho dovuto soffrire per cose
di cui non sono colpevole. Ma la
mia convinzione e che ho sofferto
per cose di cui sono colpevole. Sto
soffrendo perché sono un radicale,
e davvero io sono un radicale; ho
sofferto perché ero un Italiano, e
davvero io sono un Italiano [...] »

(dal discorso di Vanzetti del
19 aprile 1927, a Dedham, Mas-

Resumo em português
Continuação da emocionante
história do julgamento deNicola
Sacco e Bartolomeu Vanzetti nos
EUA, que os levou a.uma injusta
condenação à cadeira elétrica,
em 27 de abril de 1927. Apesar
do reconhecimento da inocência
de ambos durante o julgamento,
o veredito foi "culpados"porque
não poderia ser dada clemência
a dois elementos que assumiam
publicamente ser anarquistas. A
primeira parte foi publicada na

. edição deste jornal, dia 24 de julho
Continua na semana que vem.
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E possível ser feliz no trabalho,
mesmo não tendo o emprego ideal
FONTE

Mulher.uol

Se a segunda-feira é um dia especial
mente difícil, em que você acorda mal
-humorado, tenso e cabisbaixo, só porque
precisa retomar a rotina no trabalho, há
algo errado com você. E talvez com o tipo
de atividade que anda desempenhando.
Afinal, segundo os especialistas em carrei
ra, não só é possível ser feliz no trabalho
como essa deve ser uma meta prioritária
na vida de todo profissional.

"Quem trabalha feliz produz mais,
se sente realizado e percebe um sentido
maior na atividade que realiza. O sucesso,

seja em forma de aumento salarial ou pro-

moções de cargo, vem como consequência",
afirma Roberto Shinyashiki, doutor em Ad
ministração e Economia pela USP.

Nessas condições, os relacionamentos
fora do trabalho tendem a melhorar e, ge
ralmente, há um impacto positivo também
sobre a saúde. Tudo isso por conta da dimi
nuição do estresse.

"Quem trabalha feliz se sente fisica
mente e emocionalmente melhor e conta
mina a sua equipe e os ambientes por onde
circula, que se tornam mais leves e agradá
veis", diz a psicóloga Claudia Carraro, es
pecialista em carreiras e pós-graduada em

Gestão de Recursos Humanos. O oposto,
claro, é que trabalhar reclamando prejudi
ca os colegas.

Não reclame, faça!
Ser designado para uma tarefa difícil

também é algo que pode desestabilizar
completamente o humor, e o primeiro im

pulso é ceder à irritação e sair reclamando.
Porém, em vez disso, tente considerar o

impacto que aquele projeto vai ter na sua

carreira a médio e longo prazos e não ape
nas no esforço que será empreendido para
finalizá-lo. "Não pense apenas na realização
da tarefa, mas no significado que aquele tra
balho tem na sua vida como um todo", fala
Cristiane.

Outra ideia é dedicar-se a uma tarefa de
cada vez, do início ao fim. ''A entrega de um

trabalho bem feito, dentro do prazo, é o que
possibilita reconhecimento e permite que
você ganhe visibilidade", afirma Cristiane.

Mas e se o salário fica aquém das expec
tativas? Isso também não deve ser motivo
para aborrecimentos constantes. "Queixar
-se não adianta. O importante é avaliar o

que você tem feito para mudar a situação.
Tem investido em cursos que vão agregar
no seu currículo, para poder concorrer a va
gas com salários melhores? Como está a sua

fluência em outras línguas? O que você tem
feito em benefício da sua equipe?", pergunta
Claudia.

Quando o problema não é você

Em alguns casos, por mais que haja um

esforço individual, o trabalho pode deixar de
preencher os requisitos básicos para propor
cionar o mínimo de satisfação. "Se os seus

objetivos profissionais não são coerentes com
os objetivos da empresa e você já sabe que,
mesmo a longo prazo, não terá as oportunida
des que deseja, comece a pensar em mudar de

. emprego': afirma Cristiane.

Nessas situações, consultar um coach de
carreiras pode ser bastante útil. "Esse.profís
sional vai ajudar a definir o perfil comporta
mental da pessoa B, a partir daí, fica mais fácil
indicar quais as melhores atividades profis
sionais para ela. Esse trabalho tem, ainda, o
objetivo de ajudar o profissional a ver como
pode desempenhar melhor as suas atividades
dentro da área escolhida': explica Cristiane .

"

Sua função no trabalho deve ser bem executada e você deve
estaratento aos prazos. É preciso ter iniciativa, ir atrás do que
pode ser melhorado na sua área, criar um projeto que seja
interessante e se expo Hão só para seu gestor. mas para os

outros. No momento de decidir quem será promovido, há
uma troca de informações entre profissionais, Ser antenado
e se colocar para outros departamentos são atitudes que
ajudam a pleitear essa vaga. Deve-se estar disposto a

ajudar e cooperar com os colegas diretos também. Fazer
cursos e especializações é importante não apenas para o

aperfeiçoamento da carreira, mas para ter parâmetros de
comparação com outras empresas e profissionais para
conseguir identificar quais são os pontos que você precisa
aprimorar': Ralmundc Ramos, gerente executivo de
EducaçãoCorporativa daVolkswagen do Brasil

, Para conquistar uma promoção no trabalho, além do
aprimoramento e atualização do conhecimento técnico.
é imprescindível que o profissional esteja conectado à
essência da organização onde trabalha. A aderência aos
valores da empresa é tão importante quanto a capacidade
técnica. Nas oportunidades de promoção, consideramos
os profissionais que. têm conduta íntegra e inspiradora,
espírito empreendedor; sejam altamente realizadores e

trabalhem compartilhando expertises, com lima postura
agregadora e colaborativa É preciso ter uma inquietação
permanente que os estimule a realizar sempre mais e a

perseguir a melhoria nos processos e projetos", Henrique
Adamczyk, diretor executivo de Desenvolvimento e

Transformação Organizacional do Grupo Boticário

É muito importante ser positivo e aberto a desafios e

mudanças, ainda que sejam difíceis. Adaptabilidade é uma
competência fundamental para qualquer profissional. Fazer
mais do que lhe foi solicitado, envolver-se em projetos.

e tarefas com outras áreas da empresa, agir como se já
estivesse em um cargo superior e investir por conta própria
na sua qualificação são indicativos de que a pessoa tem
potencial e já está preparada para'subir um degrau na
carreira. É comum ver pessoas no nível técnico ou analistas.
liderarem projetos e apresentarem sugestões ele melhorias.
São profissionais que influenciam positivamente seus

pares, promovem um bom clima de trabalho e certame te'
serão forres candidatos a uma promoção':Maria Fernanda
Ortega, diretora de Gente e Gestão do Peixe l!rbanoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Assessment: Conhecendomelhor as

competências e comportamentos de cada um
Hoje conversarei com você a res

peito de um serviço pouco divulgado e

utilizado pelas empresas: o Assessment.
Ele também é conhecido como Avalia
ção de Potencial ou Avaliação de Perfil
e é empregado para mensurar tanto as

competências técnicas quanto compor
tamentais dos profissionais. Para deixar
tudo mais claro, contarei-lhes um caso

real em que o serviço foi utilizado e o

resultado prático obtido.
Ronaldo iniciou sua carreira aos 18

anos em uma empresa multinacional
americana, ainda como estagiário. Aos
38, quando completou 20 anos na em
presa, já ocupava o cargo deDiretor de
Logística e tinha um salário digno para
sua posição. De acordo com a hierarquia
da empresa, Ronaldo só estava abaixo do

. Diretor-Geral e do Presidente Nacional.
O Presidente já estava beirando os

60 anos de idade, e para determinar o
seu sucessor, a empresa deu início a um

mapeamento, a fim de avaliar o poten
cial de alguns funcionários candidatos
à sucessão. Para obterem um estudo apto-

I fundado e avaliarem com imparcialidade
quem seria o profissional mais indicado
para o cargo, a empresa contratou o

serviço de Assessment ofertado por uma
consultoria de recursos humanos.

"
Foi elaborada uma avaliação que

considerava as políticas, cultura e

individualidades da empresa cliente,
além de uma lista que apontava todas as
qualidades necessárias para que o próxi
mo sentasse no banco da presidência da
companhia.

O processo consiste em uma avalia
ção minuciosa dos colaboradores asses

sorados e permite avaliar com eficiência
as competências e o potencial de cada
um, assim como os talentos, as princi
pais características de sua personali-

I dade e comportamentos. Os relatórios,
quando prontos, mostram os pontos
fortes, para investimento, e pontos
fracos, para desenvolvimento. Em suma,
é um serviço altamente personalizado
que visa gerar melhores resultados ao
profissional e empresa.

Como a multinacional estava interes
sada em proporcionar uma seleção com
métricas igualitárias, justa, sem distin
ções ou preferências entre os candidatos,
o programa deAssessment foi o método
mais indicado.

Dentre os avaliados, Ronaldo se des
tacou entre os demais diretores e apresen
tou o perfil mais aderente às necessidades
do cargo, tanto por sua vasta experiência
e conhecimento da empresa, quanto pela

2

aptidão técnica agregada à sua função.
Ele, entretanto, apresentou características
comportamentais um pouco diferentes do
requisitado. Com base nas constatações
do relatório, um programa de desenvol
vimento foi criado para suprir estas ne
cessidades e para prepara-lo com eficácia
para o cargo.

Como possuía um considerável tempo
de casa, Ronaldo vivia apenas o contexto
da empresa, e centralizou todos os seus
conhecimentos para aqueles procedimen
tos, para aquela rotina. Desse modo, per
deu a visão de mercado e do cenário que
envolvia os negócios de modo geral. Hoje,
é necessário que o profissional tenha uma

visão sistêmica. As empresas pedem isso
cada vez mais para as posições de gestão.

Com o mapeamento, Ronaldo viu que
já possuía knoiu-ttoio técnico suficiente,
mas que para exercer um cargo de gestão
suprema como este, precisava desenvolver
características que ele optou por deixar
de lado com o tempo. Com base no relató
rio apresentado e na devolutiva realizada
pela consultoria de recursos humanos, foi
traçado um plano de ação. Ele foi instiga
do a comparecer a eventos, realizar cursos
de oratória e de liderança, além de se en

volver com outros grupos de profissionais
fora da empresa que discutiam assuntos
relacionados ao seu segmento.

Depois de dois anos de treinamento e

preparo, Ronaldo foi convidado a suceder
o presidente e a tornar-se o maior execu
tivo da empresa.

Neste caso, a empresa abriu um pro
cesso seletivo interno baseado nos bons
profissionais que possuía e, após cons-
tatar que tinham um profissional com o

potencial desejado (de tornar-se o novo

presidente), promoveu o desenvolvimento '

de maneira direcionada e eficaz - ou seja,
apenas baseado nas debilidades do perfil
mapeado.

Por fim, o Assessment possibilita o

correto aproveitamento dos profissio
nais, a criação de equipes compatíveis, a
revelação de talentos até então inexplo
rados e a própria descoberta do poten
cial dessas pessoas.

Propiciar um ambiente que valoriza
os funcionários dentro de seus próprios .

universos significa estimular o desenuol-
I.vimento humano e profissional, além de

ajudar a firmar um ambiente de prospe
ridade onde muitos profissionais desejam
trabalhar. Isso traz a ideia de justiça e

confiança, onde as pessoas sabem que a
recompensa poderá vir de acordo com seu

próprio mérito, e não por indicações ou
outros meios.
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'Panelinhas' são
comuns no ambiente

de trabalho
DIVULGAÇÃO

FONTE

UDL

Para boa parte dos
.

profissionais americanos,
o trabalho não está muito

longe da experiência do co

légio. Além de as empresas
estarem cheias de "paneli
nhas", muitos funcionários
admitem que já participa
ram de alguma atividade
mais por pressão para ser

aceito pelos colegas do que
por vontade própria. É o

que mostra uma pesquisa
do site de carreiras Career

Builder, com quase três mil
pessoas.

Os resultados mostram

que 43% delas consideram
o ambiente de trabalho po
pulado por "panelinhas",
o que acaba gerando a ne

cessidade de se adaptar
aos colegas para se sentir
mais "parte da turma". Cer-

ca de um terço diz que já
se sentiu intimidado pelos
grupos ou já fez algo de

que não tinha vontade só

para se enturmar. Entre es

ses últimos, a maior parte,
46%, apenas adotou o ha

ppy hour, mesmo sem von

tade, para se sentir mals
integrado.

Mas outros acabaram
mudando o comportamen
to de outras formas: 21%
assistiram a um determina
do programa de televisão
ou filme só para ter assunto
com os colegas, 19% fize
ram piadas a custa dos ou

tros ou fingiram não gostar
de alguém só para I?artici
par de uma conversa e 17%
já fingiram gostar de um

tipo de comida. Além dis

so, 15% escondem a afilia

ção política para se entur

mar melhor e 9% mantêm
suas crenças religiosas em

segredo - mesma porcen
tagem dos que já fizeram
intervalos para o cigarro
mesmo sem fumar.

A vice-presidente de
recursos humanos da Care
erBuilder, Rosemary Haef

ner, diz que a presença de

grupos muito fechados en

tre profissionais da mesma

empresa pode prejudicar
o trabalho. "É parte da na

tureza humana se associar
com colegas que têm uma

personalidade parecida,
mas panelinhas podem ser

pouco produtivas no am

biente de trabalho", diz ela.

"Hoje vemos mais geren
tes usando atividades de

construção de equipes ou

formando times com pes
soas de diferentes grupos
justamente para desenco

rajar esse tipo de compor
tamento, que pode alienar
os outros."

Lílílaalll
l,/lt>lt'lUAt.U <:nNTI�K

IXCELIlNtlA EM CONVIlASAÇÃO
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Formação

Católica SC lança novos cursos de Pós
Graduação em Iolnvílle e Iaraguá do Sul
A Instituição está ofertando para o segundo
semestre, 16 cursos de Pós-Graduação em
[oínvílle e em Jaraguá do Sul.

FONTE

Católica SC

Conforme o professor Cláudio
Sérgio Moreira, coordenador de

Pós-Graduação, os cursos objeti
vam atender a crescente procura
por profissionais' identificados
com o perfil econômico da região,
que já atuam no mercado, recém
-formados ou especialistas que
buscam atualização.

Na área de Direito há novidades
como os cursos de Direito Civil e
Processo Civil, Direito Penal e Pro
cesso Penal, Direito do Trabalho e

Previdência Social, e de Direito Tri
butário e Contabilidade Tributária.

Outras opções abrangem a área
de Gestão Empresarial, Gestão Co

mercial, Gestão Estratégica de Ma

rketing, Gestão de Projetos, Gestão
de Pessoas, e Gestão de Logística.

Também são ofertados cur

sos de Controladoria e Finanças,
Engenharia de Produção Enxu
ta (Lean Manufacturing), Lean 6

Sigma, e de Engenharia de Segu
rança do Trabalho.

Dois outros cursos são totalmen
te inovadores: Gestão Estratégica de

Empresas Familiares, e o de Cate-

quese no Mundo Contemporâneo.
Cláudio Moreira explica que

os cursos se destacam pela abor

dagem de aspectos atuais, seja na

área produtiva ou social. "Os cur

sos na área de Direito foram pen
sados de modo a atender não só
aos interesses de advogados que
atuam na área civil e penal, mas

também a demanda das empresas
nas questões do direito tributário
e de contabilidade tributária. Com
isto, abrimos oportunidades para
outros públicos de interesse nestes

campos", assinala.
Já os cursos na área de enge

nharia como a inédita especiali
zação Lean 6 Sigma é voltado a

profissionais que trabalham em

indústrias com produção em série,
proporcionando oportunidades
em um mercado crescente na re

gião Norte de Santa Catarina, como
o automotivo e de refrigeração, en
tre outros segmentos tradicionais.

O curso de Gestão Estratégica
de Empresas Familiares é outro

.
destaque da nova grade de espe
cializações para o segundo semes

tre. Direcionado para médias e

grandes empresas, o curso conta

com orientação de um grupo de

DIVULGAçAO/CATOuCA se

As inscrições para os cursos de Pós-Graduação da Católica de Santa Catarina seguem abertas

consultores com vivências em ges
tão familiar e governança corpo
rativa, beneficiando uma faixa de
executivos e de empreendedores
que buscam a profissionalização
da gestão corporativa.

Quanto ao curso de Catequese
no Mundo Contemporâneo a ex

pectativa é atender a um público

formado por pessoas que possuem
graduação em qualquer área e exer

cem atividades como catequismo,
cursos de primeira comunhão, cris
ma, batismo, de noivos, encontro de
casais etc.

O período de inscrições para os

cursos encontra-se aberto e as aulas
terão início a partir de agosto. In-

formações completas estão dispo
níveis no site www.catolicasc.org.
br e pelo e-mail pos@catolicasc..
org.br e telefones (47) 3275-8233,
3275-8226 e 3275-8219 (Jaraguá
do Sul) e pelo e-mail pos.jôi@cato
licasc.org.br e telefones (il7) 3043-
5200, (47) 3043-5298 e (47) 3043-
5299 (Joinville).

5 erros fatais que as startups cometem no primeiro ano
FONTE acabar com o negócio. "O pri- truturamuito grande. 'Vai para o cliente está gostando, aí pode 4. Não ouvir outras opini- escute o maior número de pes-
Exame.com meiro ano de qualquer startup o mercado com muito apetite, começar a escalar o negódo e ões - Quando sentem que ti- soas que puder.

é quando você vai validar uma mas tem coisas que não sabe fazer investimentos mais eleva- veram a ideia perfeita, muitos 5. Não ter um pitch - Os
As startups estão muito séri€ de premissas. É a fase da se é o que o consumidor quer. dos'; diz o especialista. empreendedores se prendem problemas com a definição e .

ligadas ao princípio de tentati- descoberta. Você idealiza, mas Você cria uma estrutura para 3. Demorar muito para rea- em uma bolha e deixam de a forma como você vende sua
va e erro. Para os especialistas na hora que põe na prática vai atender uma grande demanda gir - Não adianta ouvir a opinião ouvir a opinião de outras pes- ideia podem ser graves. Além
neste tipo de negócio, testar aparecer um monte de impre- e não tem aquela flexibilidade dos consumidores sem aprovei- soas. "O empreendedor fica tão de afastar os investidores, um
e validar premissas, receber vistos'; diz Cassio Spina, investi- das startups" indica Spina. tá-la para melhorar o negócio. convicto a ponto de não estar pitch mal feito pode também
feedbacks dos consumidores dor e presidente da associação 2. Não ouvir o cliente - Ser "Demorar muito para reagir aberto a ouvir mentores, in- confundir o cliente. "Geralmen-
e ajustar aos poucos o projeto Anjos do Brasil. muito enxuto e ter em mente com os feedbacks que os clien- vestidores ou clientes'; explica. te, os erros de pitch acontecem
é um processo essencial para 1. Ir ao mercado com muita a importância dos testes para tes dão é um problema'; afirma 'Validar é uma forma de ouvir. não porque ele é ruim, mas
construir uma empresa com sede - Este é um problema co- a empresa é primordial. Para Spina. Depois de lançar o produ- É interessante usar a experiên- porque não entendeu certa
potencial para crescer.

.

mum em startups que já come- isso, a opinião do Usuário pre- to, entenda o quanto o público- cia das pessoas a sua volta que coisas deste mercado'; diz Spi-Os erros, portanto, são em 'çam com muito investimento. cisa se� ouvida. "Tem que testar -alvo está realmente interessa- podem evitar que você gaste na. Impressionar o investidor a
certa medida aceitáveis no co- Antes de fazer todas as valida- e ver qual é a reação do cliente. do, como ele avalia a utilização e tempo e dinheiro em uma coisa qualquer custo, inventando da-
meço da empresa. Mas, se não

.

ções de i:nercado, a empresa Na hora que começar a sentir a forma de pagamento e quanto que pode dar errado'; conclui. dos, por exemplo.pode ser fatalforam corrigidos a tempo, vão chega ao mercado com uma es- que está tendo uma aderência e ele está disposto a pagar. Por isso, busque informação e para a startup.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Em busca de um sentimento de
missão e propósito

Em setembro de 2000, a Revista
Fortune publicou uma pesquisa que
perguntou a empregados o que eles
mais querem de seus empregos. Em

primeiro lugar os empregados apon
taram: Um emprego desafiante que dê
sentimento de missão e propósito.

No site da Anthropos (www.
anthropos.com.br) há uma enquete
similar com mais de nove mil parti
cipantes onde 27,5% apontam, em
segundo lugar, a mesma resposta. O
que essas pesquisas nos dizem?

O mundo de hoje, muito compe
titivo e materializado faz com que a

maioria das empresas se esqueçam ou

mesmo evitem tratar com seus cola
boradores temas de formação pessoal,
de caráter e trabalhar esses senti
mentos de missão e propósito. Pouco
se discute sobre virtudes e valores e

temas que envolvam religiosidade e

espiritualidade são verdadeiros tabus

para a empresa.
É claro que não há uma receita

simples para lidar com temas comple
xos, mas as pesquisas mostram que as

pessoas estão em busca de algo supe
rior, além do simples trabalhar para
sobreviver. Elas querem sentir que
através do seu trabalho estão cons

truindo um mundo melhor, fazendo
pessoas mais felizes, enfim realizando

algo superior do que simplesmente a

tarefa que realizam. As pessoas sen
tem necessidade de dar um propósito
sobrenatural ao trabalho e talvez

seja dessa forma que a empresa possa
ajudá-las a como compreender e a fa
zer. Um diálogo aberto e franco sobre
esse tema pode ser um caminho para
despertar nas pessoas o sentimento de
missão e propósito que tanto desejam.

A verdade é que não podemos
ignorar esse desejo manifestado nas

pesquisas por nossos colaboradores se

quisermos que eles tenham uma ver

dadeira motivação e atinjamos todos
o verdadeiro sucesso.

Como fazer? Cabe a cada empre
sa discutir� decidir. Mas é preciso
pensar nisso.

Pense nisso. Sucesso!

o'

Funcionários perdem uma

hora por dia com Facebook
e tarefas pessoais

FONTE

UOL

Uma pesquisa encomendada
pelo site britânico Quidco.com
aponta que os trabalhadores gas
tam, emmédia, uma hora por dia.
realizando tarefas pessoais du
rante o horário de trabalho.

O estudo realizado com

2.000 profissionais revelou que
apenas 88% do expediente diá
rio é realmente gasto com tarefas

profissionais.
Para justificar o desper

dício de tempo no escritório,
38% dos entrevistados disse
ram que realizam tarefas par
ticulares durante um período

tranquilo no trabalho.
Outros 22% alegam que não

têm tempo para realizar tais ta
refas fora do trabalho, enquanto
20% admitem que fazem "corpo
mole" por estarem entediados.

Os funcionários costumam

deixar de lado as obrigações
para navegar em sites de redes
sociais como Facebook, aces
sar e-maíls pessoais, ler sites
de notícias, ver a previsão do

tempo e fazer compras.
De acordo com o estudo, três

em cada dez funcionários assu

miram que gastam mais tempo
com tarefas pessoais do que com
o próprio trabalho.

Um em cada dez não se preo-

DMJLGAÇÃO

cupa com o hábito porque os co

legas fazem o mesmo; e 20% já
perderam prazos ou não conse

guiram terminar sua obrigações
porque estavam ocupados com

outras coisas pessoais.
Apdy Oldham, diretor do

site, disse que todo mundo se

distrai no trabalho, mas parece
que muitos trabalhadores estão

gastando um bom tempo com

atividades particulares.
"Hoje, não é preciso estar

sentado em frente ao computa
dor para fazer compras e outras

coisas pessoais. Com uni celular
e acesso à internet é possível fa
zer tudo isso'; declarou ao jornal
britânico "DailyMail".

omercado para o profissional sem graduação
elos práticos entre o que é

apresentado em sala de aula e

oque se é aplicado no merca

do de trabalho.
'Assim, profissionais que

realmente queiram se preparar
para o cenário atual e também

para o futuro, precisam conside
rar como extremamente impor
tante a busca pelo conhecimento,
e esta busca se inicia nos bancos
da faculdade'; observa o diretor e
executive coach daWN Coaching,
AdamW Nõckel.

Há poucas décadas, ter um
curso superior era um grande
diferencial competitivo e tornava

o candidato muito atraente para
os contratantes. Era uma época
er,n que poucos tinham acesso

a uma graduação, e menos pes
soas ainda chegavam a uma pós
graduação.

Hoje em dia, com o merca

do altamente competitivo e a

necessidade cada vez maior de
se capacitar; além da ampliação

FONTE

Carreira & Sucesso

.

O mundo empresarial está
vivendo uma fase única, caracte
rizada pela conscientização por
parte dos empresários e executi
vos que perceberam que a prin-

. cipal fonte de geração de riqueza
para as empresas é seu capital
intelectual, ou seja, as pessoas
que fazem parte da companhia.
Como já disse Peter Drucker -

considerado o pai da adminis

tração moderna-, no passado, as
fontes de vantagem competitiva
eram o trabalho e os recursos na

turais, agora e no próximo sécu
lo, a chave para construir a rique
za das nações é o conhecimento.

Apesar de ainda neces

sitarmos evoluir muito na

aproximação entre o mundo
acadêmico e o. corporativo,
as instituições de ensino em

nosso país têm tomado cons

ciência disso, e vêm buscando
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do número de universidades,
tornando o ensino superior
cada vez mais acessível para
mais pessoas, o que antes era

um diferencial competitivo tor
nou-se praticamente um perfil
padrão. A graduação hoje é tida
como obrigatória para muitos

cargos, principalmente os téc
nicos e os de liderança.

Experiência ou graduação?
Para profissionais que já

estão no mercado de trabalho
e ainda não possuem formação
acadêmica, ou seja, já possuem'
experiência prática, a formação
acadêmica deve vir para agregar
mais conhecimento, atualizando
e preparando-o para novos desa
fios na carreira.

Ou seja, são dois pontos fun
damentais no momento de uma

contratação, o profissional deve
avaliar em que estágio ele se

encontra e desta forma buscar
caminhos para se adequar as exi-

gências do mercado.
':45 empresas buscam solu

ções através de pessoas, ou seja,
profissionais que façam a dife

rença e incrementem o sistema
dereceita da empresa, reduzam
custos operacionais ou melho
res os processos internos. A for

mação é importante, contudo,
o . grande diferencial é o saber
fazer e a capacidade de cons

truir resultados consistentes e

duradouros, a experiência é um

diferencial'; explica o Consultor
Anderson Tonnera.

Ainda não sou graduado,
e agora?

Como já dito, ter cursado uma
faculdade é apenas um item den
tre vários outros. A história nos

dá vários exemplos de pessoas
que não concluíram seus cursos

e que nem por isso deixaram de
ser grandes profissionais, impac
tando não só a si mesmos e suas

famílias, mas toda a humanidade.
Os consultores Adam e An-

derson separaram algumas dicas
que ajudam a aprimorar a carrei
ra de quem ainda é inseguro em
relação à formação acadêmica:

• Defina o motivo pelo qual é
importante para você se desen
volver profissionalmente, o que
você ganha e o que você perde se

não fizer isso;
• Avalie sua situação atual;
• Determine o que você de

seja para seu futuro, crie uma

meta, objetivo para o futuro da
sua carreira;

• Identifique a sua área de

formação profissional e veja se o

que você desenvolver primeiro
irá propiciar o maior resultado
em curto prazo;

• Estude quais são as op
ções possíveis para alcançar �sta
meta profissional;

• Busque conhecimento em

diversas fontes como cursos

presenciai? intensivos, palestras,
workshops, etc;

• Crie um diferencial, procu-

re fazer algo demaneira única;
• Não queira "abraçar o

mundo'; busque .ser especialista
e não generalista;

• Compense sua possível
falta de "técnica" com vontade e

determinação.
"A formação não é essen

cial. O mercado de trabalho
é muito dinâmico e exige do

profissional o saber fazer aci
ma de qualquer coisa. Óbvio
que a parte acadêmica sempre
será de grande valia, pois ga
rante respaldo ao profissional e
uma técnica forte e sustentável.
Contudo, o acesso a graduação
tem crescido de forma acentu

ada no Brasil e em alguns casos

opta-se por quantidade e não

por qualidade. É importante
contratar um profissional pelo
resultado que ele vai propiciar
a organização, bem como sua

capacidade
.

de trabalho em

equipe e o nível de auto-desen
volvimento", conclui Anderson.
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Liquida Jaraguá
Com o objetivo de estimular vendas, a Câma

ra de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul inicia
amanhã a campanha liquida Jaraguá. Ela envol
ve 206 estabelecimentos associados, em especial
do setor de calçados e vestuário. Os estabeleci
mentos serão identificados com um cartaz da
promoção. A ação vai até o dia 17 de agosto. Os
lojistas -liderados pela CDL - oferecerão vanta
gens aos clientes com o objetivo de reduzir esto
ques. Com isso abrem espaçopara novas coleções
e, evidentemente, reforçam o fluxo de caixa. A
CDL está buscando criar um ambiente propício
para que o jaraguaense busque no comércio da
cidade a satisfação de suas necessidades.

Jaraguá do Sul
A cidade apresentou neste novo levanta

mento do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) um resultado pouco acima
da média brasileira com índice geral de 0,74.
Este índice é composto por variações que me

dem aspectos da educação, na qual Jaraguá do
Sul alcançou 0,652. O destaque ficou por conta
do índice da longevidade - que ficou em 0,836
- enquanto a dimensão renda contribuiu com

o índice de 0,743. Sem entrar no mérito da mé
trica, fica claro que a média geral do município
foi prejudicada pela fraca avaliação em educa
ção. Cabe portanto, uma séria reflexão em rela
ção a esta dimensão. Esse setor tem sido um li
mitador histórico da expansão do IDH. Como
a longevidade e renda estão muito atreladas
ao grau de conhecimento da população fica
muito claro o que precisa ser feito com toda a

urgência no Brasil.

Inadimplência
A inadimplência das pessoas jurídicas cres

ceu 1,3% no 10 semestre do ano, conforme re

vela o Indicador Serasa Experian de Inadim
plência das Empresas. Foi omenor crescimento
para os seis primeirosmeses do ano desde 2011,
quando houve 13,1% de elevação. Nas variações
mensal e anual, a inadimplência das empresas
também cresceu. Quando comparado junho
com maio último, o avanço foi de 0,9%, ao pas
so que na relação entre junho deste ano e igual
mês do ano anterior, o aumento foi de 3,5%.

Qualificações Necessárias:
- Ambos os sexos com experiência comercial;
- Segundo grau completo ou superior;
- Boa negociação e busca de resultado;
- Perfil voltado à pulverização de Mercado;
A empresa oferece:
- Comissões e ajuda de custos;
- Treinamentos constantes.

Enviar seu currículo para: rh@copapel.com.br

Lourival Karsten

MERCADO
Empretec
Estão marcadas para Q período de 18

a 22 de novembro as entrevistas dos
candidatos que pretendem realizar o

curso do Empretec, no período de 20

a 25 de janeiro de 2014. As entrevis
tas acontecem no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul e duram em torno

de 40 minutos. Os horários devem ser

agendados antecipadamente com Vi
vian, pelo telefone 3275-7024. O Em

pretec é um curso de desenvolvimento
pessoal e gerencial oferecido pelo Se
brae e os instrutores são credenciados
por esta instituição.

Desafios nas redes sociais
Contando com o trabalho da empresa Público Digital, liderado por Ricardo Ro

dermel (foto), a Associação Empresarial (Acijs) deu um passo que pode parecer
simples, mas não é. Expor su!l empresa e marca nas redes sociais é um grande
desafio que nem sempre é compreendido na sua amplitude. Torna-se necessário
não só criar conteúdo, mas principalmente assuntos relevantes para o público. Isto
significa adotar a linguagem do meio receptor. Também não basta criar o canal e
não realizar o acompanhamento constante. No universo digital, a demora de al
gunsminutos na espera de uma resposta pode ser um longo tempo. Devemos estar
preparados para dar respostas adequadas aos questionamentos dos frequentado
res das redes. Trata-se de um público exigente que nem sempre concorda com a

imagem que você tem da tua empresa.

, �aborcrtório .,

�enZI·�

ACIJS nas redes
AAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul realizou na segunda-feira a entra

da oficial em diversas mídias sociais. As informações podem ser acessadas através
do hot site. Os conteúdos serão disponibilizados principalmente através do acijs.
com.br/blog, mas também estão presentes no facebook.com/paginaACIJS, twit
ter.com/ACIJS, youtube.com/canalACIJS e instagram.com/ACIJS. Desta forma,
a entidade empresarial busca valorizar seu slogan: "O futuro passa por aqui" e re
aliza a troca de informações com seus associados através de múltiplos canais de
comunicação, exatamente no período em que completa 75 anos de fundação.

QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,010/. 30.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA . ·1.32% 30.JULHO.2013
NASDAQ +0.48% 30.JULHO.2013
AÇÕES PETR4 16,46 -1.32%

VALES 28,36 -1,87%
BVMF3 12,08 ·2.82%

POUPANÇA 0,5000 31.JULHO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO. BRENT -0.58% US$108,530
OURO +0.04% US$1327,460

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2790 - 2,2805 +0.45%
DÓLAR TUR. 2,2000 2,3400 -0,86%
EURO 3,0220 3,0232 +0,45%
LIBRA 3,4783 3,4810 +0.01%

Contexto
da internet

Luís Hufenuessler Leigue e Mar

jorie Yamaguchi, representantes da
CMC, apresentaramum quadro geral
da realidade e dos avanços da inter
net que a cada dia toma rumos mais
imprevisíveis. O Brasil já conta com

mais de 100 milhões de internautas
o que, para efeito de comparação, é
mais que os 82 milhões de alemães
espalhados pelo mundo. Nosso País

apresenta o maior crescimento per
centual em Mobile. A região Sul
concentra 18,2% dos internautasbra
sileiros. Mas são os que mais tempo
navegam na rede - com uma média
de 26,4 horas/mês contra 23,6 ho
ras/mês dos usuários do Sudeste -

que formam o grupo mais numeroso
de 54,9% dos internautas. Assusta
que 90% dos internautas pesquisam
preços na rede antes de compras e

que 84% consideram relevantes as

opiniões dos outros em relação aos

produtos. Lembramos que 7110 cur
tem empresas emarcas no Facebook.

Reclamações
Os usuários das redes so

ciais descobriram que ao invés
de utilizar os meios tradicio
nais para reclamar é muito
mais fácil e eficiente compar
tilhar esta reclamação com as

outras pessoas. Uma reclama
ção postada em uma rede so

cial é respondida cinco vezes

mais rapidamente do que se

for feita através do Serviço de
Atendimento ao Consumidor
(SAC) convencional. Manter
alguém de plantão paramoni
torar o que está sendo postado,
portanto, é fundamental.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corupá
,

.

Arvore atmge
uma pessoa

Permanece internado
no Hospital São José, o

homem, de 49 anos, que
ficou gravemente ferido
quando uma árvore caiu
sobre ele, na chácara da
família, na Estrada Rio

Novo, em Corupá, na ma
nhã de ontem. De acordo
com os bombeiros, o filho
da vítima estava cortando
a árvore com uma motos

serra por volta das uh, e

não percebeu a proximi
dade do pai. Ele foi so

corrido com suspeita de
traumatismo craniano, e

encaminhado ao hospital.

Altura

Operários
sofrem quedaLadrões roubam posto

e um hotel na região
Dois homens caíram de

um andaime quando traba
lhavam no telhado de um

mercadinho, na Rua Ber
nardo Dornbusch, no Bae

pendi, em Jaraguá do Sul.
A dupla teria sofrido a que
da de dois metros de altura
por volta das uh de ontem.
O homem de 24 anos teria
:fraturado a costela, enquan
to o outro, de 67, relatou
dores na clavícula, nos dois
pés e tinha :fratura na perna
esquerda. Eles foram socor

ridos pelos Bombeiros Vo
luntários e _ encaminhados
ao Hospital São José.

LÚCIOSASSI
SUSTO Ações
aconteceram na

noite de segunda
e madrugada de

ontem em Jaraguá
e Corupá
Débora Remar

Dois assaltos foram
registrados entre a

noite de segunda-feira e a

madrugada de ontem na

região. Os bandidos esta
riam armados e levaram
dinheiro e objetos pesso
ais, mas não agrediram as

vítimas. Ninguém foi de
tido até o momento.

O primeiro crime foi
em um hotel, às margens
da BR-280, em Corupá,
por volta das 23h de se

gunda-feira. Três homens
encapuzados entraram no

local e armados anuncia
ram o assalto, de acordo
com informações dos fun
cionários. Eles levaram
R$ 200, duas garrafas
de bebida alcoólica e fu

giram. Uma testemunha
contou ter visto um carro

vermelho estacionado em

frente ao hotel. A Polícia
Militar fez rondas pela re
gião, mas não localizou os

Guaramirim

Acidente deixa pessoa ferida
Um motociclista preci

sou ser levado de helicóp
tero ao hospital depois
de se envolver em �m
acidente de trânsito, na

tarde de segunda-feira,
na divisa entre Guarami
rim e Araquari. O jovem,
de 20 anos, teria colidido
contra um carro em uma

estrada de chão do Bairro
Guamiranga, e so:freu di
versas fraturas na perna
esquerda. Ele foi socorrido
pelos Bombeiros de Gua

ramirim, que chamaram o

Águia para agilizar o trans
porte ao hospital. A vítima
permanece internada, mas
não corre risco de morte.

DE NOVO Pela segunda vez em um mês posto foi alvo de assaltantes, que fugiram

Polícia Militar, as ima

gens de monitoramento
ainda não estariam dis
poníveis, o que dificultou
a busca pelos suspeitos.
Diversas pessoas foram
abordadas, mas ninguém
foi. detido por envolvi
mento neste crime.

Os funcionários do
posto já haviam sofrido'
um assalto no final de ju
nho, quando um homem
entrou armado na loja
de conveniências. Toda a

ação do bandido foi grava
da pelo circuito interno e

divulgada no site do OCPon
line. Ele teria fugido a pé e

não foi capturado.
Os dois casos serão

investigados pela Polícia
Civil, assim que a greve
da categoria terminar.

Agentes, investigadores
e escrivães paralisaram
as atividades na segunda
feira, e o atendimento
está restrito apenas a si

tuações de flagrante.

criminosos.
Por volta da meia

noite, o alvo foi um pos
to de combustíveis do
Bairro Ilha da Figueira,
em Jaraguá do Sul. Dois
assaltantes entraram en

capuzados e, usando. um
revólver calibre 38, ren
deram os funcionários.
Eles levaram R$ 500 do
caixa e teriam fugido em

um Corsa prata ou cinza,
conforme informações de
testemunhas. Segundo a

Estepe
Roda se solta e fere pedestre

Uma pedestre foi atin
gida pela roda de um ca

minhão, enquanto passava
pela Rua Epitácio Pessoa,
no Centro de Jaraguá do
Sul. O pneu estepe teria se

soltado do veículo e rolado

até a calçada. A mulher,
de '42 anos, foi socorrida
com suspeita de fratura
na clavícula e encaminha
da ao hospital. O acidente
aconteceu por volta das
8hdeontem.
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Tabelionato Griesbach REPOBUCAFEDERATlVADO BRASil. - ES1l\DO DE SANlACATARINA
Notas e Protesto Novo endereço: RuaCel ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-Se - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

valores: Valordo título: R$89,60 - Juros: R$ 0,47Emolumentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -Dílígência:R$16,75

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa. dentro do
prazo legal FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 254780/2013 Sacado: BIOMEDI MATERIALMEDICO HOSPIT
Endereço: RUA:MARCElD BARBI31 SL - TIFAMARTINS - JARAGUADO SUL
se - CEP: 89252-550 Cedente: SUPERMEDYIMPORfACAO E IlDA Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 5986b - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 979,20
- Data para pagamento: 05/08/2013- Valor total a pagar 0$1.071,10 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 979,20 - Juros: R$12,72 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23, IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 19,33

lo: 1635 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 640,52 - Data para pagamento:
05/08/2013-Valor total a pagarR$717,80 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 640,52 - Juros: R$1,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Endereço: RUA PEDRO GONZAGA 345 - Vll.A NOVA - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89259-320 Cedente:TIILEE I EBUOUTERlAS IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: 6999003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 707,20 - Data
para pagamento: 05/08/2013-Valor total a pagarR$773,46Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$ 707,20 - Juros: R$ 0,70Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 254577/2013Sacado:ELIZABElHFRlEDRECH Endereço: RUA
RENAIDO ULRICH, 184 - BARRA DO RIO CE - JARAGUA 00 SUL-5C - CEP
89260-110 Cedente: CM PISCINAS IlDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: I- Motivo: falta de pagamento Valor: R$'70,00 - Data para pagamento:
05/08/2013-Valor total a pagarR$152,75Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 70,00 - Juros: R$ 0,18 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 254707/2013 Sacado:MARlNEIZAWPES Endereço: RUAREI
NOWORAU815- Jaraguádo SuI-se-CEP: 89251-600 Cedente: BANeOlThU
CARD S/A Sacador: - Espécie: CT - N'Título: 34139704/444500078 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 4.678,09 - Data para pagamento: 05/08/2013-Va
lor total apagar 0$4.803,30Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.678,09 -

Juros: R$54,57Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254643/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En
dereço: RUA FRANOSCO PlERMANN 170 - Vll.A LENZl - Iaraguã do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASll. SA Sacador. GEl' GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNlCATION IlDA Espécie: DMI - N' TItulo:
G80186/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 12.039,71 - Data para paga
mento: 05/08/2013- Valor total a pagarR$12.151,87 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 12.039,71- Juros:R$ 32,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 254682/2013 Sacado: FERNANDA JAQUEUNE VILElA BAR
ROS Endereço: RU ALVIN BUITENOORFF 36 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-675 Cedente: INDUSTRIADECALCADOSBffiIIDO IlDAME Sacador:
- Espécie:DMI - N'Titulo: 737 A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 450,00
- Datapara pagamento: 05/08/2013-Valor total apagarR$535,16Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 450,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,41

Apontaroento: 254305/2013 Sacado: MAURICIO MACHADO FLORIANO En
dereço: RUA MAX EGGERT 64 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-220 Cedente:
TATACON CONSTRlJIORA IlDA Sacador. - Espêcie: DMI - N'Tltulo: IFAPT
312/ - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 300,95 - Data para pagamento:
05/08/2013-Valor total a pagarR$378,45 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 300,95 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

�������;��-;;;';62Õ-;2Õi;-S:;�d�-ÕD;,:m-sciiüüZ-CiÃfu)Ã--E;;d��:
RUA JOAO PICOlll - CENTRO - JARAGUA DO SUL-5C - CEP: 89255-590 Ce
dente: COM FRUTV IRMAOS MARINO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 70 - Motivo: faltadepagamentoValor.R$1.648,4O - Dataparapagamen
to: 05/08/2013- Valor total a pagar R$1,727,48 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 1.648,40 - Juros: R$ 3,29 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 253985/2013 Sacado: COMEROAL PORIAL SANTISIA IlDA
Endereço: RUA PEDRO GONZAGA 345 SL OI - Vll.A NOVA - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: T H LEE IMPORfACAO E EXPORfACAO
DE BUOU Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 701502 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 427,40 - Data para pagamento: 05/08/2013- Valor total a
pagar 0$495,38Descrição dos valores: Valordo titulo:R$427,40 - Juros: 0$ 2,42
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$ 5,71

Apontamento: 254547/2013 Sacado: RAC COMEROO E SERVlCOS IlDA En
dereço:RUAlOAQUlMFRANCISCODEPAULA484-JARAGUADOSUL-CEP:
Cedente: lThJAI HIDRAUUCA COMERCIAL IlDA Sacador - Espécie: DMI
- N'TItulo: E.6579 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 354,11 - Data para
pagamento: 05/08/2013- Valor total a pagar 0$432,41 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 354,11 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 254766/2013 Sacado: JEAN MICHEL DAIl'RA Endereço: RUA
CORONEL PROPIOO GOMES DE 0llVEIRA, - CENTRO - JARAGUADO SUL
se - CEP: 89251-201 Cedente:A L BACARlN E CjA IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 726331- Motivo: falta de pagamentoValor: R$145,44 - Data
para pagamento: 05/08/2013-Valor total a pagarR$216,37Descrição dos valo
res: Valordo titulo: R$145,44 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 25450212013 Sacado:RAFAELADESOUZARODRIGUES Ende
reço: PEDRO GONZAGA345 - Vll.ANOVA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-320
Cedente: BANCO RURAL SA Sacador. CONFlANCA NEG INT IlDA Espécie:
DMI - N'TItulo: 1604-1/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$328,17 -Data
para pagamento: 05/08/2013-Valor total a pagarR$394,49 Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$328,17 - Juros:R$ 0,76Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 254304/2013 Sacado: DENIS RICARDO CONTI Endereço: RUA
EMILBUROW223APTO 502-CENTRO - JARAGUADOSUL-se-CEP: 89251-
530 Cedente: MARECHALPNEUS EAutocENrER IlDA Sacador: - Espécie:
DMI - N'TItulo:CF 3003/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 200,00 - Data
para pagamento: 05/08/2013-Valor total a pagarR$271,24 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,60Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 254524/2013 Sacado: KLEINANGEL COMEROO DE PAPELA
RlAIlDA Endereço:RMARlAUMBEUNADA SILVA 680 - JABAGUÁDOSUL
se - CEP: 89252-490 Cedente: BANCO RURALSA Sacador: CONFIANCANEG
INT IlDAEspécie:DMI - N'TItulo: 4706-112 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 633,60 - Data para pagamento: 05/08/2013- Valor total a pagarR$714,25
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 633,60 - Juros:R$1,47Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 254522/2013 Sacado: PAPElARIA E BAZAR CR IlDA - ME
Endereço: RUABABA0 DO RIO BBANCO 309 - JABAGUÁ 00 SUL-se - CEP:
89251-400 Cedente: BANCO RURAL SA Sacador: CONFIANCA NEG IN1
IlDA Espécie: DMI - N'TItulo: 4320·111 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 572,18 - Data para pagamento: 05/08/2013- Valor total a pagar R$644,15
Descrição dosvalores: Valordo titulo: R$ 572,18 - Juros: R$1,33Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 31107/2013. Jaraguádo Sul (se), 31 de julho
de20l3.

Apontamento: 253981/2013 Sacado: DON JUAN T D ALIMEN1DS IlDA ME
Endereço: RUAANGELOTANCON, 153 - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89258-
210 Cedente: COM DE GEN. A1lMENT. SAO MIGUEL ARCANJO Sacador:
Espécie: DMI - N' TItulo: F3383 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 89,60
-Dataparapagamento: 05/08/2013-Valortotal apagarR$166,67Descrição dos

Apontamento: 254538/2013 Sacado: MAROO ANIDNIO PINHEIRO Endere
ço: RUAJOAO JANUARIOAYROSOUU- Jaraguá do Sul-se -CEP 89253-100
Cedente:ARNO FRANCISCO DERETIlME Sacador. - Espécie: DMI - N'Titu-

I I.

ManoelGustavoGriesbachThbeliãoSubstituto

}otal de lfiuIos publicados: 17
'jl r 1 J ti I' � " 'I

Apontamento: 254142/2013 Sacado: PWMA-UJX IND E COM DE SABOF,')
.1 ••• 'I,., . <I

<
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Jaraguá busca
medidas para

• •

prevenIr a gnpe
INFLUENZA Prefeitura vai pedir apoio à Secretaria do Estado
da Saúde nas ações contra a disseminação da doença

Verônica Lemus

A morte de Arcelino Sa

l"\cani, de 46 anos, provo
cada pela gripe, levou seus

familiares a cobrarem ações
da Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul no combate à
epidemia que vem crescen

do rapidamente no municí
pio. Sacani faleceu na ma

nhã de segunda-feira, depois
de ter buscado atendimento
no pronto socorro do Hospi
tal São José, no sábado, dia
27. O corpo foi sepultado na
tarde de ontem.

"A partir de amanhã

(hoje) nós VaInOS reforçar a

divulgação de informação,
fazer uma campanha de

conscientização mais forte",
disse o secretário de Saúde,
Ademar Possamai, enquan
to recebia a viúva de Sacani,
Ivonete F. Sacani, na Pre

feitura, logo após o sepulta
mento. Possamai destacou

que medidas mais concretas
em relação à epidemia ainda
se resumem à disseminação
de informação.

Mesmo assim,· a Prefei
tura está em contato com

a Secretaria do Estado de
Saúde para uma orientação
sobre outras medidas que
podem ser tomadas a fim de

diminuirou conter a doença.
Possamai informou também
que será feito um pedido ao

Ministério da Saúde para o

envio de doses davacinacon
tra a gripe que possam ter

sobrado em outras cidades.
Com 35 casos confirma

dos, Jaraguá lidera o ranking
das 64 cidades do Estado

que registraram o vírus nes
te ano. Até ontem à tarde o

município registrava 110 ca

sos suspeitos, 29 pacientes
internados, sendo quatro na

UI1 do Hospital São José.
Na região são quatro óbitos:
um de Corupá, um de Gua
ramirim e dois de Jaraguá.

CUIDADOSBÁ�
DE PREVENÇÃO:

• Mantenha os ambientes
arejados, com janelas

abertas, mesmo quando
estiver frio

• Lave bem as mãos e

com frequência

• Use álcool gel

• Mantenha uma alimentação
saudável, com trutas..

verduras e muito líquido

LÚCIOSASSI

DOR Depois de sepultar o marido, vítima da doença, Ivone pediu ação da Prefeitura

Tamiflu é usado em casos suspeitos
Uma das medidas toma

das pela diretoria deVigilân
cia em Saúde de Jaraguá do
Sul na prev.enção à influenza
foi repassar aos hospitais do
município o protocolo de
atendimento aos casos sus

peitos, elaborado pelo Mi
nistério da Saúde.

Segundo o diretor do
Hospital São José, Maurício

Souto, entre as orientações
está o uso do remédio Ta

miflu, usado no tratamento
da gripe por influenza. Além
disso, ainda de acordo com

o diretor, toda a equipe de
atendimento do hospital re- .

cebeu treinamento promo
vido pela Diretoria de Vigi
lância em Saúde.

Outra medida, citada

pelo diretor do Hospital Ja
raguá, Jeferson GOmes, foi a
de orientar os pacientes que
procurem os prontos-socor
ros dos hospitais apenas em
caso de real necessidade, já
que o ambiente com concen
tração de pessoas favorece a

contaminação. "É preferível
que a pessoa busque os pos
tos de saúde", informou.

• Ao tossir, proteja a boca e o

nariz com ld..m lenço ou

com oàntebraço

OCP17

Você, tranquilo .

WEGSA
COMI?ANIrlIAABERTA

CNI?� 84.429·.69510001-111

AVISOAOS A.CIONISTAS
DIVIDENDOS IN.TERMEDIÁRIOS

Celllumicamos que· .. Censelbo de AdtniniStJ:açã<> da WEG SÁ, em reunião realiZada
fi"ie. deliberou <feda"", d�id""d<Js infermediáries mo vai"" lIiIIaI de R$ 114.778284,00,
colifeSJ!l'lIiIdemtea R$0!.1851lOOmO JiKil' ação. """,titulares.deaçêíesescrillJrnis!1esfa data, "ad
refe",md�mI"daAssemIiJréi",Ge",J'-Aparti.de31 <feitll�" d'e2Ji)13 asaÇiiesserão negeciadas
"ex-<lividemdo imtet:mediário"_OpagamemliiJ de dMiifemdO mtemlediáriO" bem como dos JCP
<fedalad'<Js em março e ju�ho de 2lliI3. """"""" a partir dO dia 21 de agosto de 2013.

fmfumnaçiJes adicienais podeml ser ob1ii:lias _ &lmce· Bradesco SA, Departamento de
Aç<ies e C<JsfIfidfa, Ci<liade de. Deus, Osas<:a (�;, teIerone (U; 3684-9495, ou dire1arnente
ma sede da 'il'IEG S.A. Avenilfa Prefeito WàR:Jema. GrulJDa. D.· 3·.300, CEP 89256-900,
J"""9,l!Iã d.. S�U �SC}. I'elefillme (\47)) 32!1S8913. Jaragtlá d.. StJ� 30 de jUJI10 de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
• OFíCIO DE REGISTRefÓE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISAMARTAMOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuUSC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara
guá do SuUSC, toma público pelo presente edital, que PAULO ROBERTO SCHMIlZ
JÚNIOR, CI n° 4.920.059-SESPDC/SC, CPF n° 043.125.329-31, brasileiro, empresá
rio, soãeiro, residente na Rua 783-Adolfo A Emmendoerfer (fundos), bairro Rio Molha,
nesta cidade, e JOÃO MARTINHO ZAMBONElI, CI n' 388.29S-SSP/SC, CPF n°
222.524.959-87, brasileiro, gerente industrial, separado judicialmente, residente na Rua
783-AdolfoA Emmendoerfer (fundos), bairro Rio Molha, nesta cidade, REQUERERAM
com base no artigo 213, inciso II, da Lei n° 6.015173, com as modificações introduzidas
pela Lei n010.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em
um terreno situado nesta cidade na Rua 783-Ado�0 Antônio Emmendoerfer (fundos),
matriculado sob o n° 16.519, ficha 01, Livro 2·RG, a ser retificado confonne planta e

memorial desclitivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos tennos dos §§
2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES
ASEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias
(a contar da presente publicação): CONFROi'ITANTES - OLGA GELLERT BEDTCHE,
Rua Bahia n° 93, bairro Jaraguá Esquerdo, (CEP}89.253-140, Jaraguá do Sul-SC; MAR
LI FERREIRA DA SILVA, Rua 9-25 DE Julho, s/n°, bairro Vila Nova, (CEP) 89.259-000,
Jaraguá do SuJ..SC; ALBERTINA JANElE ELIZIO, VALMIR FRANCISCO ELIZIO,
Rua Watter Marquardt n° 623, bairro Rio Molha, (CEP) 89.259-565, Jaraguá do SuJ..SC;
ELIANE BEl, Rua 25 de Julho n0126, bairro Vila Nova, (CEP) 89.259-000, Jaraguá do
Sul-SC, OLMO ANDREGHETONI, Rua 783-Adolfo Antonio Emmendoerfer s/n°, bairro
Rio Molha, (CEP) 89.259-895, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação deverá
ser feita na fonna de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de
Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n° 414, Centro, na cidade de Jaraguá do
Sul-SC, éxpediente das 09:oohs às 12:oohs e das 14:00hs às 18:oohs), advertindo-se
desde já que presumir-se-á a anuência do confrontante que não apresentar impugnação
no prazo da notificação.

.

JARAGUÁ DO SUL (SC), 19 de Julho de 2013.
AOFICIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Municipios que compõem a Comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que OJO IMÓVEIS
LTOA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO 83.540.187/0001 -43,
estabelecida na Rua 02-Av. Marechal. Deodoro da Fonseca nO, 191, sala 9, Alameda 25, centro,
Jaraguá do Sul/SC; requer com base no art. 18 da Leí nO 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 636-Cecilia Planinscheck Marquardt, 637-Thereza
Watzko Butzke e. 638-Gustavo Barroso, bairro Rau, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nO
423/2012, expedida em 19/12/2012, assinando como responsável técnico, a engenheira civil
Elisane Maria Bender de Freitas, CREA nO 36875-7, ART nO 4592910-7. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 7.825,35m', sendo constituído de 2 (duas)
parcelas.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão
do Rio Branco, n° 414, centro, Jaraguá do ·Sul/SC.

JARAGUÁ

D� SUL, 19 de Julho r,�e 2013.

A OFICIALA 7,...,..., ",,�," I., .,.#:?-�
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IRlANE PORTO/AVANTE!

CALIBRANDO Ontem a equipe treinou finalizações, para fazer bonito diante do Navegantes, pela Divisão de Acesso

Jaraguá na reta final de
preparação ao Estadual
CONTANDO AS HORAS No domingo o Leão
do Vale recebe o Navegantes, pelo Catarinense

passada, no esquema 4-2-3-1
com os jogadores Júnior; Mai
con, Ricardo, Neto e Jefinho;
Piter, Nêgo, Zé Vitor, Nando e

Carlos Neto; Eric.
"É bem provável que seja

esse o time. Eu não sou aquele
treinador que gosta de esconder
formação, até porque, naminha
opinião, isso não ganha jogo",
disse Mozart. Já o zagueiro e

capitão da equipe Ricardo, não
escondeu a ansiedade de poder
finalmente estrear na Divisão
de Acesso. "Estamos bastante
ansiosos, porque estamos nos

preparando desde janeiro para
esta competição, mas também
estamos focados em conseguir
os três primeiros pontos jogan
do em casa", afirmou.

O grupo do Jaraguá se re

apresentou na segunda-feira,
depois da folga do fim de se

mana, treinando em dois pe
ríodos. Ontem, o time voltou
a treinar no período da tarde.

Hoje e amanhã, os treinamen
tos serão em dóis períodos.
Na tarde de sexta acontece um
recreativo, no João Marcatto,
para adaptação ao gramado.

Lucas Pavin catto....na estreia� competição..-

l- _-,

-

Plf..a-esta partida, o técni-
co Mozart ainda não poderá
contar com o experiente go
leiro Darci, de 33 anos, que se

recupera de uma luxação em

um dos dedos da mão direita
e só deve poder estrear com
a camisa do Leão na segunda
rodada. Corri isto, o treinador
deve manter a mesma escala
ção do amistoso contra o Cori

tiba, realizado na quinta-feira

A semana começou diferen
.r\.te no Sport Club Jaraguá.
Isto porque, o clube entrou em

sua última etapa de preparação
para o Campeonato Catari
nense da Divisão de Acesso. A

pré-temporada que iniciou em

janeiro encerra no próximo do
mingo, dia 4, às 15h30, quando
o Leão do Vale recebe o Nave

gantes, no Estádio João Mar-

OCP18
www.ocponline.com.br

Subvenções
Nove entidades
são beneficiadas

Em evento realizado na segunda
feira (29), reunindo o prefeito Diete

- Janssen, o presidente da FME, Jea
Leutprecht, o presidente da Câmar

Municipal, José Osório deÁvila e o pre
sidente do Conselho Municipal de D�

portos, Claudio Tubbs, foram realizado
repasses simbólicos de recursos par,
nove entidades esportivas domunicípic
Associação Prática de Atletismo (R$ 2;
mil), Associação Jaraguaense de Pais I

. Amigos do Basquetebol (R$ 20 mil;
Clube Escolar Evangélico Jaraguá (R:
30 mil), Associação Desportiva Hande
boI Jaraguaense (R$ 10mil), Associaçãc
Jaraguaense dos Incentivadores da Na
taçãoCompetitiva (R$ 30mil), Clube di
Atiradores Jaraguá (R$ 20 mil), Asso
ciação Desportiva Voleibol (R$ 35 mil)
Clube de Xadrez Jaraguá (R$ 10 mil
e Corintias Esporte Clube (R$ 15 mil)
No total, foram aplicados R$ 195mil nr

esporte jaraguaense. "É um apoio qUI
vem para dar mais estímulo ao espor
te de nossa cidade; onde queremos se]

referência. Queremos cada vez mais te]
nosso jovem ligado ao esporte, que é si
nônimo de saúde", disse o prefeito.

Caminhada
Apenas dez
vagas disponíveis

Restam dez vagas para a sexta cami
nhada do circuito "Caminhos do Vale":
que acontece neste domingo (4). Desta
vez, o destino será a região da 'Bela Vis
ta', no Ribeirão Grande das Pedras. O
evento gratuito é promovido pela Fun

daçãoMunicipal de Esportes e Turismo
em parceria com a Vivendo Agência de
Viagens eTurismo.As inscrições podem
ser feitas pelo e-mail caminhosdovale
jg@gmail.com. No total, foram disponi
bilizadas 105 vagas. A inscrição é condi
cionadaà doação de ikgde alimento não
perecível. A saída será da Praça Ângelo
Piazera, às 8h. Outras informações no

-(47) 9655-5643, com Raul.
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'Em casa', ADJ pega
o Concórdia às 20h
Com a Arena

Jaraguá alugada,
equipe busca
novamente refúgio
em Fraiburgo

Lucas Pavin

A pós começar mal a

.fisegunda fase da Liga
Futsal, a ADJ (CSMjPré
FabricarjMannesjFME)
volta as suas atenções para
o Campeonato Catarinen
se da Divisão Especial. Isto
porque, a equipe coman

dada pelo técnico Sergio
Lacerda entra em quadra
hoje, para encarar o Con

córdia, às zoh, na Arena
Multiuso de Fraiburgo. A
partida tem cunho benefi
cente, e toda a arrecadação
será destinada ao Hospital
de Fraiburgo.

"O mando de quadra
é nosso, mas neste dia a

Arena Jaraguá não poderá
receber jogo, uma vez que
estará recebendo os pre
parativos para um show
nacional marcado para
semana que vem. Assim

optamos em mandar esse

jogo em Fraiburgo, refor
çando a preocupação que
temos com o social", expli
cou o supervisor da equi
pe, Mário de Oliveira.

Vale lembrar que a

equipe jaraguaense já
atuou em Fraiburgo nesta

temporada, onde enfren-

J �áBrealte
Novo chutador na equipe

Buscando o titulo do
Torneio Touchdown, o

Jaraguá Breakers (Avellj
Madalena) apresentou o

kicker' Gabriel Beltran Fer

rareto, de 25 anos. O atleta
é outra indicação do técnico
Dennis Prants, que o trei-

nou por dois anos no extin
to Joinville Panzers. De lá,
partiu para os Estados Uni
dos, onde atuou nos times
da Davenport High School,
o 'Gorillas, e da Spokane
University, de Washington,
o Titans.

Olimpíadas Escolares
, Escolas se classificam para
a etapa nacional, emNatal

PRÉVIA ADJ, de Pepita, encara novamente o Concórdia no dia 12, pela Liga

tou o Assoeva e o Carlos
Barbosa, em confrontos
válidos pela primeira fase
da Liga FutsaI. "Os tor

cedores de lá (Fraiburgo)
gostam de futsal e nos

acolheram muito bem,
torcendo muito por nós.
Tenho certeza que não
será diferente desta vez",
afirmou Jonas.

A ADJ está invicta no

Estadual, com cinco Vi
tórias em cinco partidas.
E, para somar mais três

pontos, o treinador terá
todo o elenco a sua dispo
sição, exceto o ala Dian,
que viajou ontem com a

Seleção Brasileira para
o Desafio Internacional
contra a Bélgica.

Além deste confronto

pelo Catarinense, ambas
as equipes voltam a se en

frentar pela Liga no dia 12,
em Concórdia. "Para nós
será um jogo muito im

portante, com uma opor
tunidade de testar nosso

elenco contra uma equipe
que precisamos vencer na

Liga", disse Lacerda.

Jo�osAbertosdeSC
Futebol e handebol estreiam na fase regional

Lutando por uma vaga suas caminhadas na tarde por Juninho e Everton.
na fase estadual dos 29° de ontem na fase regio- "A estreia foi boa. Gos
Joguinhos Abertos de naI. O futebol, do técnico tei muito da nossa parte
Santa Catarina, o futebol Rafael Rocha, empatou ofensiva, mas pecamos na
masculino (Sport Club com o Papanduva em 2 finalização e infelizmente
Jaraguá) e o handebol a 2, após estar na frente a parte defensiva não foi
masculino e feminino de do placar por duas vezes. bem", disse Rocha. Agora,
Jaraguá do Sul iniciaram, 11.o� I gqls. Jmam mªr�adQs':"'5Q&,,:rut�.F).itl0.�' encaram 13lp.,

menau, hoje, às lOh15, no
Estádio da Jativoca. Ama
nhã, o Jaraguá fecha a pri
meira fase contra Balneá
rio Camboriú. Já os jogos
de handebol estavam em

andamento no fechamen
to desta edição.

- As escolas Jangada,
Bom Jesus, Alberto Bauer
e Jaraguá tiveram alunos e

equipes se garantindo nos

Jogos da Juventude, que
acontecem entre os dias
5 e 14 de setembro, na ci
dade de Natal (RN). Para
chegar lá, as instituições
precisaram vencer as eta

pas municipais, microrre
gionais, regionais e esta

duais da competição. Esta
última teve término no

sábado (27), com a faixa
etária de 12 a 14 anos, em
São Miguel do Oeste.

As vagas jaraguaenses
vieram nobadminton, bas
quetemasculino e na nata

ção. No badminton, o alu
noWelyngtonWiltusching
(Jangada) conquistou a

medalha de ouro ao vencer

Deividy Piana, de União

do Oeste, por dois sets a

zero na final, com parciais
de 21 a 12 e 21 a 13. De for
ma invicta, o Colégio Bom
Jesus conquistou o título
no basquete masculino. Já
na natação, classificaram
se pára a fase nacional os
atletas Julia Maria Ewald

(Evangélico), Lohrana
Souza (Alberto Bauer), Al
berto Marcatto Filho (Bom
Jesus) e Vinícius da Cruz

(Bom Jesus).
Os Jesc iniciaram com

as modalidades de atletis

mo, ciclismo, judô e na

tação e encerram nesta

sábado (27) com o bad
minton, basquete femini
no, futsal, handebol, tênis
de mesa, vôlei e xadrez. O
evento envolveu 1.569 alu
nos de 443 escolas de San
ta Catarina.

ANTONIO PRADO/FESPORTE

VIAGEM MAR�ADA Equipe de basquete do Bom
Jesus já afivela as malas para viajar até Natal (RN)

Varzeano

FMEmarca julgamento
o Tribunal de Justiça

Desportiva de Jaraguá do
Sul julga hoje, às 19h30,
um recurso da equipe Ga

lácticos, que pode alterar
alguns encontros da se

gunda fase do Campeona
to Varzeano. Independen-

te disso, a FME agendou
os dois jogos, em atraso

para o próximo sábado,
dia 3 de agosto, quando
inicialmente não haveria
rodada. As partidas serão
realizadas no campo da

Arsepum.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Felipão deixa
Filipe Luis de
fora na Seleção
AMISTOSO No próximo dia 14 de agosto, os campeões da Copa
das Confederações encaram·a Suíça, em amistoso na Europa

Lucas Pavin
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'ütécnico Luiz Felipe
Scolari anunciou nes

ta terça-feira a lista de con
vocados para o amistoso da
seleção brasileira contra a

Suíça, no próximo dia 14. A
única troca entre os nomes

convocados para a Copa
das Confederações foi a en
trada do lateralMaxwell no
lugar do jaraguaense Filipe
Luis. Como Felipão optou
por chamar apenas 20 no

mes para a partida, outros
três campeões no último

Atlético-MG

Bernard

mês de junho ficaram de
fora da lista: o goleiro Die

go Cavalieri, do Fluminen
se, o zagueiro Réver, do
Atlético-MG, e o meia Jad
son, do São Paulo.

A convocação é a pri
meira de Scolari desde o

título. A opção por poucos
nomes na lista, segundo o

técnico, aconteceria exa

tamente para poupar os
.

campeões do torneio, já
que a maioria está inician
do a temporada na Euro

pa, além de dar chances
para todos. Porém, foram

justamente os 'brasileiros',
que já estão na disputa na
cional, quem ficaram de
fora. Dos jogadores que
atuam em clubes do país,
os únicos convocados fo
ram o goleiro Jefferson,
do Botafogo, Jean e Fred,
do Fluminense, e Jô e Ber

nard, do Atlético-MG. Ou
tra curiosidade da lista da
seleção é que à convocação
foi feita via internet, atra
vés do site oficial da CBF,
e não em entrevista coleti
va, como tradicionalmente
acontece na divulgação.

Santos

Desembarque na Europa
,>

O presidente Alexan- A delegação do Santos
dre Kalil revelou ontem desembarcou ontem em

que o clube acertou as ba- Barcelona para a disputa
ses para vender o garoto' do Troféu Joan Gamper.
Bernard para os ucrania- O time brasileiro enfren
nos do Shakhtar Donetsk. tará o Barcelona na pró-

'-

O negócio, porém, ainda
não foi fechado porque de

pende do jogador aceitar ir
para a Ucrânia. Arevelação
atleticana já deu declara

ções afirmando que pre
fere um centro de maior
visibilidade na Europa.

Gre ..Nal

Só uma
o Gre-Nal do próximo

domingo entrará na histó
ria por ser. o primeiro na

Arena do Grêmio e talvez
o primeiro com torcida

.
única. A recomendação
da Brigada Militar emitida
ontem informa que ape
nas torcedores gremistas
poderão acompanhar de

perto o clássico 397, válido

pela 11a rodada do Campe
onato Brasileiro.

I

{
I

xima sexta-feira, no Camp
Nou, em amistoso que
vale o título do torneio de

pré-temporada promovi
do pela equipe catalã to

dos os anos.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J V E D GP GC se A%

"" ;

10 5 3 2 18 15 3 60

9 5 2 2 13 8 5 63
4° Coritiba-2 17 9 4 5 O 12 8 4 63

.

5° Bahia +3 16 10 4 4 2 10 10 O 53
6° Vitória -1 15 9 4 3 2 14 9 5 56

7° Grêmio 15 9 4 3 2 11 8 3 56
8° Vasco +2 13 9 4 1 4 14 17 -3 48

.

gOSantos-3 12- 9 3 3 3 12 10 2 44
10° Goiás-2 12 9 3 3 3 8 12 -4 44
11° Corinthians +1 11 9 2 5 2 6 5 1 41
12° Ponte Preta +5 10 8 3 1 4 9 10 -1 42
13° Atlético-MG -4 10 8 3 1 4 8 11 -3 42

14° Criciúma-3 10 9 3 1 5 12 17 -5 37
. 15° Flamengo 10 9 2 4 3 9 9 O 37
16° Atlético-PR +2 10 9 2 4 3 16 17 -1 37

lro-Fluminense-r 9 g� 3 o E)""!2 15. -3 33
18' São Paulo 9 112 3 6 11 14 -3 21
19° Náutico +1 7 9 2 1 6 7 16 -9 '.26
20' Portuguesa -1 7 9 1 4 4 10 15 -5 26

3:1/07/13

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

f"7'1mm=Dm!'f:711
19h � Aumlnense x Cruzeiro
1.9h - Atlétlco-MG x Atlétlco-

Classificados para a Ubertadores PR

Rebaixados para á Série 8 2111 - Corlllba x Ponte Preta
21h - Portuguesa x Criclúma
21hSO - Corlnthlans x Grêmio

2111;;0 - Bahia x Flamengo
0:1/08/13
19h � Botafogo x VItórIa
21h - Goiás xVasco

Lanterna do campeonato

EUROPEUS Felipão só chamou 20 atletas para o jogo
contra a Suíça, a grande maioria que atua na Europa

LISTA DE CONVOCADOS:
• Goleiros: Julio César ti Jefferson
• Zagueiros: Thiago Silva, David Luiz e Dante
• Laterais: Daniel Alves, Jean, Marcelo e MaxWell
• Meias: Fernando, Hernanes, Luiz Gustavo e Paulinho
• Atacante: Oscar, Jô, Lucas, Hulk, Bernard, Fred e Ney'mar

SEU' VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SUA CASA 1/2 PARCELA
R$ 50.000,00 R$ 203,35*
RS 80.000,00 R$ 325,36*
R$ 11 5.000,00 R$ 392,36**
R$ 140.000,00 'R$ 478(�8**
RS 200.000,00 R$ 683AO**
R$ 230.0ÕO,OO RS 185;91 **

CONTRATA-SE

Corretor
de

Imóveis
com ou sem CRECI

Salário Fixo + Comissão

Residir em Jaraguá do Sul
Fone: (41) 99 J 9-9452

Fluminense
Luxaéo

novo técnico
Um dia depois de de

mitir Abel Braga, o Flu
minense acertou a con

tratação de Vanderlei

Luxemburgo, ontem. O
treinador deixou o Grêmio
há um mês e era o nome

preferido de Celso Barros,
presidente da Unimed,
patrocinadora do clube. O
contrato terá duração até
o final de 2013. A apre
sentação oficial aconteceu
ainda ontem, nas Laran

jeiras, logo após o novo

treinador comandar sua

primeira ativida:de.

SEU CARRO 1/2PARCELA

RS �O.OOO,OO � 174,Q9*
RS 45.000,00 RS 261�00*
R$ 70.070,00 R$ 406,00*

;11"" :;:cw .*'ª""

RS 1 00.1 00,00 R$ 580,58*
RS 160.160,00 RS 774,22**
RS 240.240,00 RS 1·.161 ,32�

.

'Plano 100meses ""Plano 120meses
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