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. A vida acontece aqui.

Antes do viaduto LÚCIOSASSI
,

Começaram ontem os trabalhos de instalação da rede pluvial, na AvenidaWaldemar Grubba, junto ao trevo de acesso ao bairro Vieira. PÁGINA 4

Política

Prefeitura quer
R$ 10milhões
Câmara de Vereadores aprovou

projeto que autoriza o Executivo.
a firmar convênio com o Badesc

para investir em infraestrutura.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 6

Unimedlf\

Marisol 49 Anos•.
Sua Felicidade,

Nossa Inspiração.

Caso da delegada
Corregedor não
_vê infração grave
Comportamento da policial civil

.

Lívia da Motta, denunciada por
perturbação do sossego e desacato,
é-alvo de sindicância.-pÁGINA 16

,

Câmara de Corupá
extingue recesso de julho

EXEMPLO Vere�do(es aprovaram o projeto que acaba com a paralisação das atividades no meio do
. ano: é o primeiro munlcíplo da região a a�otar a medida, que começa a valer a partir de 2014. PÁGINA 5
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DO LEITOR

l0to Distrital, já!
sou favorável à adoção do voto distrital por vários

motivos. Saber que se vota em um representante
da região, sem dúvida, é o mais importante deles, pois
o voto distrital acaba com os candidatos "paraquedis
tas". Esses invadem a região, contratam cabos eleito

rais, derramam milhares de santinhos e depois se es

cafedem com seus votos até o próximo pleito criando o

fenômeno do eleitor amnésico, que não sabe mais em

quem votou alguns dias depois de ter ido à urna.
Entre as muitas distorções que o sistema político-elei

toral brasileiro possui na atualidade - e não são poucas: nú
mero excessivo de congressistas; salários emordomias in

compatíveis com a realidade brasileira;dois pesos e duas
medidas no cálculo proporcional para diferentes estados
da União; a falta de fidelidade partidária; as bancadas

partidárias à venda para quem pagar mais por seu apoio;
as coligações esdrúxulas entre partidos antagônicos em

suas propostas ideológicas; etc. etc. - amais gritante delas
é o fenômeno dos candidatos "puxadores de votos". Gra

ças ao sistema de quociente eleitoral eles elegem de arras
to vários candidatos com poucos votos próprios roubando
as vagas de candidatos com votações expressivas.

O médico "meu nome é Enéas", em 2002, com seus

1.573.112 votos levou outros cinco deputados nas cos-
.

tas. ClodoviIHernandes foi eleito deputado federal em 2006
commais de 500milvotos e levou com ele 0CoronelPaes de
Lira que assumiu após seu falecimento em 2009. O coronel
teve apenas 7mil votos e nada tinha a ver com sua platafor
ma eleitoral, pois era contrário à união homossexual,

• Tiririca, em 2010, candidato pela coligação PR, PT,
PTdoB, PCdoB e PRB, elegeude caronaoutros três deputa
dos e ajudou a reeleger José Genoíno, João Paulo Cunha e
Waldemar daCostaNeto - todosmensaleiros condenados.
Essas distorções gritantes terão o seu fim com a adoção do
votodistrital. Resta-nos lutarpara que ele seja implantado.
Voto Distrital, já! Para nos aproximar das tomadas de

decisão (estamos longe demais da 'Brasilha' da Fantasia)
e para que possamos cobrar e ser ouvidos por nossos re
presentantes, aqui!

• DatteroAntunes Escobar, produtor

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção enoiesuasfotos e sugestões.

parae redacao@ocorreiodopooo.com.br.

Ajapra
Manifestação em
favor aos animais

A Associação Jaraguaenses de Proteção
dos Animais (Ajapra) realiza no próximo do

mingo, dia 18, a 2a Manifestação Crueldade
Nunca Mais. O objetivo é conscientizar a po
pulação do respeito e cuidados com animais
domésticos e evitar que sejam abandonados.A

. mobilização inicia a partir das 15h30, em fren
te ao prédio da Fundação Cq.ltllral de Jaraguá
do Sul, na Avenida Getúlio Vargas.

• '!

COMENTÁRIO

Dizer ou não dizer
Uma leitora me mandou uma

pergunta: - Até que ponto vai
a liberdade de expressão? Ela está
fazendo o Terceirão e tem como

trabalho de classe essa pergunta.
Olha, amiga, a liberdade de ex

pressão vai "até ali..." A grande
questão é 'saber onde fica o "ali".

Há verdades que podemos di
zermas não devemos, há verdades
que não podemos silenciar, não

devemos, e há as questões, asmais
comuns, de ordemsocial e que nos

podem tornar antipáticos. Exem
plo? Vou dar os mais corriqueiros.

Você encontra uma amiga na

rua e a percebe "pálida" e sem pen
sar diz a ela - Tu estás tão branca,
estás doente? Não, a amiga não

lUIZ CARLOS PRATES
está doente e tampouco pálida, tua
percepção é que está errada. E aí,
como é que se corrige isso? Outro

.exemplo? A amiga corta o cabelo,
manda às favas a basta cabeleira de
até então, você a encontra e diz a

ela - Santo Deus, o que fizeram com

o teu cabelo? A amiga cortou o ca

belo paramudar o visual, ficarmais
bonita e você vem e estraga tudo?

Sim, você tem a liberdade de dizer,
a liberdade de expressar-se mas não
tem a educação para silenciar...

Um equívoco flagrante de de

sonestidade de um parceiro, vale
dizer isso a ele o não? Claro que
deve, a pessoa pode estar errando
por desaviso ou por mau-caráter,
seja por que for, tem que dizer. Que
fique claro, se o "erro" é intencio

nal, a pessoa é bandida, não presta,
tem que ser chamada à ordem.

O marido dizer à mulher que
ela fica "mais" gorda com aquele
vestido é pedir para levar... Apala
vra "mais" agrava tudo. E ámulher

pode se queixar da barrida disfor
me do marido? Pode, mas vai so
frer as conseqüências. Quer dizer,
podemos tudo ou quase tudo, a

grande questão é saber a hora e a

conveniência, amiga. Ajudei?

trato com os computadores e menos "cansadas" para
as exigências de um canteiro de obras. Não era só o que
faltava? Não, ainda faltamuito, gurias, avancem, vocês
podem muito mais, podem tudo. Agora, casadinhas
e cuidando de rococós e dizendo sim aos bermudões,
bah, aí viram mulherzinhas. Mulher não precisa de

ninguém para ser alguma coisa; "eles" precisam ...

.. Dizer
Veja a imaturidade da personalidade. O sujeito che

ga paramim e diz que émeu ta, que gostamuito do que .

digo e escrevo, que concorda com "quase tudo", não
concorda.com tudo. Bolas, nem eu concordo comigo
em tudo, será que o desavisado não sabe disso? Aliás,
há mesmo quem garanta que somos os nossos piores
inimigos ... Dizer ou não dizer e o modo de dizer, é tudo
em comunicação, diz quem somos sem tirar nem pôr
uma vírgula. Fala, se queres que te conheça!

• Falta dizer
Matéria do jornal sobre Meningite, doença braba e

que pode matar, dizia modos de se pegar a infecção ou
de prevenir: - "Noções de higiene, como lavar as mãos.
usar lenço de papel ao espirrar, não dividir copos, ta
lheres e outros utensílios sem lavar... " Fixo-me num

ponto: espirrar - claro, o tossir também - é modo de
infectar e modo. de revelar pessoas. Os sujos hão an

dam com lenço no bolso, não protegem a boca e o nariz
ao tossir e espirrar. Os sujos, os ?ujos, os sujos ...

• Boa
Essa é boa. Veja a manchete: - "Curso de constru-

ção para mulheres". Construção civil, sacos de cimen
to nas costas, tijolos, brita, subir e descer de paredes,
tudo. Boa, é isso, gurias! Em São Paulo, as construto
ras só querem contratarmulheres como operadoras de
gruas de grandes prédios; elas são mais "delicadas" no

.

INSATISFAÇÃO NO POSTE
-

Na Rua Bahia, no Bairro Jaraguá Esquerdo, a reclamação da 'péssima
situação da via foi parar num poste. O presidente do Samae, Ademir
Izidoro, disse que a empresa responsável pelas obras de colocação da rede
de esgoto e de pavimentação no bairro, a Pavlplan, recebeu a ordem de
arrumar a via. "O valor desses trabalhos está retido enquanto a empresa não

recuperar as ruas: E ela não vai receber novas ordens de serviço enquanto o
trabalho não for feito com qualidade" , ressaltou Izidoro. Além da Flua Bahia,
serão recuperadas as ruas Amazonas, Goiás e José Emmendoerfer.

Sehmeder

Bens históricos
A Secretaria de Educação de Schroe

der realiza um levantamento com a co

munidade para registrar bens com valor .

histórico. O objetivo é buscar peças que
possam fazer parte de uma'exposição
durante a Schroederfest, que será rea

lizada em setembro. Depois os objetos
serão devolvidos às famílias. Quem esti
ver interessado em participar dessa ação
deve entrar em contato com o setor de

Educação, no telefone 3374-6570.

LOTERIAS
pUINA
SORTEIO N' 3263.
03 - 25 - 28 - 31 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO N' 943
03 . 04 . 05 . 06 - 09
10·12-13·14·15
17 ·18·21·22 - 23
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EDITORIAL

O bom exemplo deveprevalecer
CHARGE

A situação envolvendo uma de
.11Jegada de polícia numa ocor

rência que causou perturbação do

sossego, suspeita de embriaguez
ao volante, além de desacato às au
toridades policiais militares que
atenderam a chamada, mancha a

imagem da instituição que ela re

presenta, a Polícia Civil.
Por isso, prontamente, o delegado

regional, Uriel Ribeiro, pediu a trans

ferência da mesma para outra cida
de. Porém, não é só essa medida que
poderá resolver um problema com

portamental. A repressão deve vir de
forma consistente para que esse tipo.

.

depostura nãovolte a ser repetidapor
uma pessoa que exerce um cargo de
autoridade e com a função de ordenar
o cumprimento da lei e da ordem.

Não se busca fazer juízo de valor
sobre as razões do caso. As con

sequências da ação já falam por si.
A situação revela que a pressão de

quem ocupa um cargo de referên-
,

cia numa sociedade é grande pelo
simples fato dessa pessoa servir
de exemplo para outras. Por isso,
queremos que o prefeito não seja
corrupto, o policial seja honesto, o
padre siga os princípios do seu orde
namento, o professor seja educado,

o operário cumpra as funções, etc .

. Somos seres humanos e susce

tíveis aos erros. Mas quando nos

tomamos bem mais do que simples
cidadãos, as derrapadas cometidas
causam um impacto bem maior. As
leis têm de ser cumpridas por todos,
independentemente do cargo ou clas
se social que essa pessoa ocupa.

Quando a instituição que sofrer

algum revés por causa de um pro
blema envolvendo algum integrante
que a representa não s� frustrar em
cortar na própria carne, mostra que
o bom exemplo deve prevalecer, doa
a quem doer.

VEM Aí A FEIRA
DA PDMTA DE

ESTDDUE.

XV Feira da Ponta de Estoque
do Rotary Club

Lôcal: Arena Jaraguá
17 de agosto (sáb) - das 09h às 21 h
18 de agosto (dom) - das. 09h às 20h

FORmlGftRI
INFORMÁTICA

GARAMTIA DE PRECO BAIXO.

E DE ARREPEMDIMEMTO

PRA OUEM MÃo APROVEITAR.

.

I

Rua Roberto Ziemann. 201 - Czerniewicz
Jaraguá do 'Suí - sc

473371 0034

www.fórmigari.com.br
II facebook.com/Formigarilnformatíca. .

As ofert�s serão válidas apenas durante a feira e enquantodurarem os estoques.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.rom.br·Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380·9161

!lESD!: 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço.Av, PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e EditoraCorreio do Povo LIda

Paróquia São Sebastião
Palestra show na Igreja

A Paróquia São Sebastião, de Jaraguá do Sul, re
aliza hoje uma palestra show com a cantora católica
Adriana Mello. A celebração será realizada na Igre
jaMatriz São Sebastião, a partir das 19h30. O tema

abordado será juventude e família. O evento faz par
te das atividades ligadas à Semana da Família.

Cras de Corupá
Cursos de profíssionalízaçâo
o Centro de Resgate e Assistência Social (Cras)

de Corupá está com as inscrições abertas para novos

cursos. São oferecidas vagas para manicure e pedicu
re, operador de computador e costura industrial. Os
interessados devem entrar em contato pelo telefone:

3275-2483 ou 3375-0178.

Vivemos em uma

sociedade conservadora

que transformou os partidos
políticos em clubes privados
que operam
por clientela,
tutela e

cooptaçãoBolsa

ProjetoDentro daDança
Encerram amanhã as inscrições para o projeto Dentro daDança,

O programa oferece bolsas de estudo para alunos da rede pública da

região. Há cerca de 80 vagas disponíveis para turmas de dança urbana
infantil e júnior, balé clássico e dança contemporânea juvenil. As ins
crições podem ser feitas em lisajaworski.com.br, pelo e-mail contato@
lisajaworski.com.br ou no Centro Cultural da Scar. As audições ocor
rem nos dias 19 e 20. O resultado será divulgado no dia 23 de agosto.

Saúde do homem

Campanha'de prevenção Marilena Chaui,
professora de

filosofia, em
artigo na Carta

Capital

A campanha Agosto Azul será realizada no

próximo sábado, dia 17, na Praça Ângelo Piazera.

Organizada pela Rede Feminina de Combate ao

Câncer, com apoio da o Unimed, o evento preten
de conscientizar sobre a necessidade de cuidar da'
saúde do homem, com foco na prevenção contra o

câncer, principalmente, o de próstata.
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tura física, revisão na parte elé
trica e hidráulica e a colocação
de novo piso da quadra. o inves
timento total será de R$ 865 mil.

Nesta sexta-feira, o projeto
da parte externa, elaborado pela
equipe do Instituto de Pesquisa e

Planejamento Físico-Territorial
(Ipplan), deve passar por nova

análise. Segundo o presidente
da Fundação de .Esporte, Jean

Leutprecht, o objetivo é definir
as últimas modificações.

"Técnicos devem trabalhar
para que o projeto possa ser

apresentado no final da semana

que vem, até porque nossa ideia
. é entregar toda a reforma até o

início do ano", disse.
A melhoria deve incluir ilu

minação, pavimentação da área,
arborização, construção de um

posto policial, instalação de bi
cicletário e ampliação da pista
para prática de esportes como

skate, roller e bicicleta.

- Reforma do ginásio na prática
REVITALIZAÇÃO
Projeto da área externa
do Arthur Müller será
analisado esta semana

Natália Trentini

Em uma semana, .as obras de

recuperação do Ginásio Ar
thur Müller; em Jaraguá do Sul,
avançaram. O tablado em ma

deira da quadra foi totalmente
removido, paredes foram que
bradas e portas internas retira
das para readequação do espaço.

Funcionários da Construtora

Sifra, responsável pela obra, tra
balham agora no isolamento da
área. Uma medida de segurança
para evitar a passagem de pessoas.
Durante a primeira etapa da obra,
restrita a estrutura do. ginásio, o
pátio e a pista esportiva permane
cerão abertos para a comunidade.

De. acordo com o engenheiro

EDUARDO MONTEClNO

NA PICARETA Operário remove a antiga base da quadra esportiva, que será substituída

da empresa, Rogério Maistro, a

reforma da estrutura que susten
ta o telhado deve iniciar napróxi
ma semana. "Estamos definindo

ainda o tipo de telha, talvez haja
mudança para um material que
proporcione mais conforto tér
mico e acústico", comentou.

DRENAGEM Ontem começaram as obras de instalação da tubulação da rede pluvial na avenida

waldemarGrubba
Obras alteram o trânsito no trevo para o Vieira

-

Pelos próximos dois dias,
as obras de drenagem no trevo

de acesso aos bairros Vieira,
João Pessoa e a Schroeder de
vem deixar o trânsito lento na

região. A empresa responsável
pela construção do viaduto, a

ETP - Engenharia e Pesquisas
Tecnológicas, começou ontem
a instalação de cerca de 100

metros de tubulação, uma am

pliação na rede pluvial.
A obra segue pela marginal

direita das vias Manoel Fran
cisco da Costa e .Waldemar
Grubba, sentido Guaramirim.
Durante este período, os mo-

toristas deverão tomar rotas

alternativas e ter atenção redo
brada ao volante. "A interdição
acontece durante o dia. Os mo
toristas deverão ter paciência,
já que o tráfego ficará lento",
afirmou o diretor de trânsito,
Rogério Kumlehn.

Para acessar a Rua Manoel
Francisco da Costa, no bairro
Vieiras, o motorista que vem de

Jaraguá do Sul não poderá usar
a rótula, deve seguir até pela:
Waldemar Grubba até o retorno
no portal. Para sair ou entrar no
bairro o tráfego será desviado
por ruas laterais. Quem segue

de Guaramirim para o Centro,
poderá passar pela Waldemar

Grubba, mas o trânsito está li
mitado a apenas uma das pistas.

Na segunda etapa, a dre

nagem será feita no lado es

qnerdo da pista, mas segundo
engenheiro da: EPT, Mário

Beeker, ainda não há progra
mação de data. Em seguida,
deverá ser conduzida a recom
posição das pistas e desloca
mento da rede elétrica. "Para
início da obra propriamente
dita não temos previsão. Esta
mos trabalhando um pouco em
cada coisa", comentou.

A prioridade é finalizar a co
bertura para continuar os tra
balhos internos, que incluem

pintura, readequação da estru-

Rio Cerro

Água verte na rua há quatro anos

Lama e buracos são as conse

quências de uma vertente de água
quebrota na lateral daRua Richard
Viergutz, no bairro Rio Cerro. Um
:trecho de cinco metros é afetado.
pela umidade. A situação se pro
longa por quatro anos, de acordo
com osmoradores.

"Para evitar transitar pelo
local, os carros desviam pela en
trada de uma empresa. Pedimos
que fosse feito alguma coisa pra
resolver essa situação. Incomo-

da os moradores, os carros fi
cam sempre sujos", destacou o

proprietário de uma empresa de
latoaria e pintura localizada na

rua, Nilton Prochmow.

Segundo à Secretaria de
Obras e Serviços Públicos, a

nascente ficava em um -terreno

particular e com as construções
acabou vertendo para a rua. Foi
encaminhada a solicitação de um
estudo no local para avaliar ame
lhormaneira de drenar a água.

EDUARDO MONTECINO

PCC: Nilton disse que a rua fica constantemente alagada com
a presença da nascente. Segundo a Prefeitura, ela foi desviada
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Fim do descanso no meio do ano
BOM EXEMPLO A partir
de 2014, os vereadores de

Corupá'não terão mais

direito ao recesso de julho

Carolina Veiga

A Câmara de Vereadores de Corupá saiu
l"\.na frente das demais Casas legislativas
dos municípios do Vale do Itapocu e deu
o exemplo. Foi a primeira a aprovar o fim
do recesso parlamentar para os vereadores
durante o mês de julho. O projeto de reso
lução n? 3/2013 foi aprovado por unanimi
dade na sessão da última segunda-feira.

A proposta revoga emodifica o terceiro
artigo do Regimento Interno da Câmara.
Pelo novo texto, as sessões legislativas or
dinárias deverão ser realizadas no período
de IOde fevereiro .a 15 de dezembro, sem
serem interrompidas durante o intervalo
de 30 de junho e IOde agosto. A medida
passa a valer para o próximo ano, acaban
do com o recesso de julho:

De acordo com o presidente do legis
lativo de Corupá, Alceu Moretti (PMDB), a
proposta começou a ser discutida ainda em
junho e levou assinatura de todos os parla
mentares. "Encontramos o entendimento
de que não somos diferentes do operário,
do agricultor, do comerciante. Não há por
que termos um recesso maior do que o do
trabalhador comum", concluiu.

Jaraguá e GUaraD1Jri:m
avaliammudança

Procurado pela equipe de reportagem, o
presidente da Câmara de Vereadores de Ja
raguá do Sul, José de Ávila (PSD)� disse que
por enquanto não há discussões oficiais para
alteração doRegimento Interno. "Existeuma
conversa entre alguns vereadores. Mas, nada
oficial. Paramudar, é necessário formaruma
comissão e ela não existe", afirma. Ávila ale
ga que o recesso parlamentar, de 15 dias em
Jaraguá do Sul, existe apenas no papel. "O
vereador só fica parado se não tiver trabalho
para fazer. Se não, eles continuam aqui".'

, Em Guaramirim, a previsão é de que a

revisão do Regimento Interno da Câmara
de Vereadores seja concluída dentro de 30
dias, segundo o presidente. Juarez Lombardi
(PPS). "Junto da revisão do Regimento Inter
no discutiremos o fim do recesso no mês de
julho", adianta ele que diz qué a proposta será
apresentada logo depois para discussão em

plenário.

Existe uma conversa entre

alguns vereadores. Mas,
nada oficial. Para mudar,
é necessário formar uma
comissão e ela não existe.
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fGUAlOADE Moretti diz que mudança mostra que vereadores não se sentem diferentes das outras categorias de trabalhadores

SU,u;:'aS

Câmara aprova devolução
de R$ 2,7mi à Prefeitura

Em regime de urgência, Câma
ra deVereadores de Jaraguá do Sul
autoriwu o repasse de R$ 2,7 mi
lhões do orçamento anual do Legis
lativo para a Prefeitura de Jaraguá
do Sul. A verba será dividida entre
as secretarias de Administração e

de Obras, que ficará com a J11aÍor
parte do recurso. Foram contrários
ao projeto os vereadores de oposi
.ção, Jair Pedri (PSDB) e Jeferson
deOliveira (PSD).

A destinação dos recursos

levantou polêmica e gerou dis
cussão no plenário entre a opo
sição e a bancada governista.
Até o presidente do Legislativo,
o vereador José de Ávila (PSD),
ocupou a tribuna para defender
a matéria. "AMesa Diretora se

sente honrada em aprovar esse
repasse, jáque em reunião todos
os vereadores apontaram a ne

cessidade de investimentos em

obras", lembrou.
'

Já o vereador Jair Pedri
(PSDB), que pediu vistas ao pro
jeto na semana passada, foi co
brado pelo petista João Fiamon
cini. Na ocasião, Pedri disse que

apresentaria emenda destinando
cerca de R$ 500mil para a Secre
taria da Saúde. "Não apresentei a
emenda.porque conversei com os

secretários e entendi a necessida
de. Entendi, mas isso não signifi
ca que concordei", explicou sobre
o voto contrário.

O líde� do governo, Arlindo
Rincos (PP), salientou que hoje
a maior carência do setor de Saú
de não é de recursos, mas sim de
médicos, o que deve ser resolvido
com o concurso público. Enquan
to isso, .Jocimar lima (PSDC),
lembrou que há poucos meses

a Câmara autorizou repasse de
R$ 3 milhões para os hospitais e

Amarildo Sarti (PV) ressaltou que
a implantação de nova tubulação,
principalmente para o,tratamen-'
to de esgoto, também é investi
mento em saúde.

Segundo o secretário deObras,
Hideraldo Colle, os recursos serão
investidos, prioritariamente, na'

fabricação de tubos (R$ 80 mil),
na compra de combustível e lu
brificante (R$ 214 mil) e na pa'i
mentação:(�$I.I'Ql,iI4ãp).; II . i

r""
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IrrlIIC SSIUSI
!B CORRETORA DE SEGUROS,
I
I
i . Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

EDUARDO MONTECINO

q� I=OP-Ç,C Presidente deixou a cadeira para 'ocupar
a tribuna e defender a proposta do governo
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Câmara aprova
adesão ao Juro Zero

Agenda emBrasília -

Prefeito Dieter Janssen (PP) embar
cou ontem cedo para Brasília. Foi sentado
ao lado do ex-deputado federal Claudio

Vignatti (PT), mais à frente, Espiridião
Amin (PP), Paulo Bauer (PSDB) e Paulo
Bornhausen (PSB). Na agenda de hoje,
audiências no Ministério das Cidades, na
Secretaria de Políticas para as Mulheres
e na Câmara dos Deputados. Um dos as
suntos a ser tratados é a liberação dos R$
46 milhões para pavimentação.

Em votação, na tarde de ontem, a
Câmara de Vereadores aprovou

por unanimidade projeto que autori

za o Executivo a firmar convênio com

Badesc para adesão ao programa Juro

Zero. A intenção do prefeito Dieter
Janssen . (PP) é contrair empréstimo
de R$ 10 milhões, que serão investi-

dos em obras de infraestrutura, como .

a construção da Ponte do Rau, reca
peamento asfáltico e iluminação. Pelo
programa, o município fica isento do

pagamento de juros, que será subsi
diado pelo governo do Estado. A assi
natura do contrato deve acontecer nos

próximos dias.

Lideranças de Jaraguá reunidas na capital
Presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt (E), secretário de Segurança Pública, César Grubba, senador Paulo Bauer

(PSDB), prefeito Dieter Janssen (PP), e o deputado estadual Carlos Chiodini, líder da bancada do PMDB, nas comemorações
pelos 65 anos da Fecomércio, que aconteceu na noite de se,gunda-feira, em florianópoliS. É a representação de Jaraguá crescendo.

EM FOCO para base governista. Pelo acordo
firmado em dezembro de 2012, João
Fiamoncini (PT) ocupará a presidência.
Só que já tem gente defendendo a

tese de que seria melhor dar o cargo
a um vereador da oposição, buscando

neutralizar os discursos.

.....

Presidente do PP, Ademir Izidoro, que
comanda o Samae, passou a reforçar
o governo na articulação política. A
primeira rodada de conversas com os

.

vereadores já aconteceu. Inclusive,
ontem, ele estava .presente na Câmara,

Um dos problemas a ser

enfrentados por Izidoro é que
tem vereador da base ainda se

comportando como oposição. Ocupa
a tribuna da Casa para fazer uma

enxurrada de indicação quando devia

,apresentar as sugestões pessoalmente,
evitando desgaste. Ontem a cena já foi
diferente. A base se uniu para defender
o projeto que repassa as sobras da

Câmara para Prefeitura.

A estratégia pode ser um belo
tiro no pé: Em política, quem não

honra o fio do bigode não pode cobrar
fidelidade depois. E oposição vai

sempre existir, este é o princípio da
democracia. A preocupação deve
ser em dar subsídios para base
mostrar o que está sendo feito.

. . ..

. . ..

Fernanda Klitzke (PT), que vinha

desempenhando sozinha a função de
articuladora, deve se dedicar cada vez
mais à administração interna e aos

projetos que dependem de recursos do

governo federal. Mas não vai abandonar
.

de vez a estratégia política. .

. .. ..

Faltando quatro meses para eleição
da nova Mesa Diretora da Câmara de

Jaraguá este já é um assunto sensível

QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2013

Audiência pública
Vereador Jair Pedri (PSDB) propôs

a realização de uma audiência pública,
no dia 9 de setembro, para discutir a Lei
1.854, de 1994, que dispõe sobre a prote
ção do patrimônio histórico, cultural, ar
queológico, artístico e natural de Jaraguá.
O parlamentar faz parte da comissão cria
da para revisar a legislação que determina
o tombamento de imóveis.

Manâoubem
Belo furo do repórter Willian

Fritzke, no caso da delegada Lívia

Marques da Motta. Merece ser caca

rejado e elogiado. Poucas horas de

pois da postagem do vídeo no www.

ocponline.com.br mais de oito mil

pessoas conferiram as imagens.

No terminal
O gabinete de.João Fiamoncini (PT) será

transferido hoje, das 8h às 16h, para o termi
nal urbano. A iniciativa faz parte do projeto
'Vereador no bairro', que tem o objetivo de
ouvir as reivindicações da população, além
de divulgar as ações do parlamentar.

AUXÍlio funeral
Além de propor mudanças no desconto

do transporte coletivo, estendendo o benefi
cio a todos os profissionais da- Educação, o
vereador Eugênio Juraszek (PP) deseja rever
a legislação que autoriza a concessão de au
xílio funeral para fanúlias carentes. O par
lamentar quer incluir o beneficio também

para o translado. A lei 3.373/2003 determi

na que auxílio-funeral, hoje em torno de R$
500, seja oferecido às famílias com renda per
capita inferior a um salário mínimo. Como

gera custos aos cofres públicos, oprojeto terá
que ser apresentado pelo Executivo.
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ESPETÁCULO
"O Menino das
Nuvens", do Grupo
Gats, de Jaraguá do Sul,
será atração nos dias
21 e 30 de agosto

Programação
Amanhã (15) -lSh e 19h - Shantaram - Contos da Índia, com Sergio Bello e

João Neurnann (Florianópolis)
Sexta-feira (16) -19h - Sarau adulto de narradores de histórias

19 e 20 - 9h e 1Sh - Árvores que falam, de Giselle Paes HoraciojEncantados
Contadores de Histórias (Tubarão)
21 e 30 - 9h e 15h - Omenino das nuvens, do Grupo Gats (Jaraguá do Sul)
22 e 23 - 9h e 1Sh - Vôme escondê aqui!, de Drica Santos (Florianópolis)
26 e 27 - 9h e 1Sh - Nem te conto, da Cia Contacausos (Chapecó)
28 e 29 - çh e 15h - Felizes para sempre, da Cia Mútua (Itajaí)

oCORREIO00POVO

Passaporte
•

0'-

THAMY SECCO/DIVULGAÇÁO

• •�

para o ImagInarIO
ORALIDADE Circuito de Contação de Histórias reúne artistas catarinenses na Biblioteca Municipal Rui Barbosa

Bárbara Elice

Um menino que mora nas nuvens,
uma palhaça que foge da chuva ou

a paisagem indiana dentre prateleiras de
livros. Tudo isso é possível no 2° Circui
to de Contação de Histórias, que inicia
amanhã e segue até o dia 30 de agosto. O
evento, que ocorre na Biblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa, trará artistas de
cinco cidades catarinenses à Jaraguá do
Sul. A participação é gratuita.

A programação inicia amanhã com

duas apresentações, às ISh e às 19h, de
"Shantaram - Contos da Índia", com

Sergio Bello e João Neumann. No es

petáculo, Bello pratica a narração mini
malista e dá espaço ao. som da cítara de

Neumann. Em indiano, a palavra shan
taram significa "homem de paz". Essa
atração é uma parceria com o projeto
Baú de Histórias do Sesc.

De acordo com a produtora do even-:
to, Sandra Baron, o circuito acolhe es

petáculos de diferentes linguagens. No
caso da companhia Contacausos, de

Chapecó, a narrativa da literatura oral
ganha vida com o uso de adereços tea
trais. Já a Cia Mútua, em "Felizes para
Sempre", utiliza fantoches para ilus
trar os acontecimentos. "O espetáculo
pode não ter recurso cênico e encan

tar da mesma forma, pelo jeito poético
de falar. Esses são estilos bem claros
dentro do circuito. É importante para,
quem se interessa, conhecer as muitas

o melhor loteamento de Jereque do Sul
no Avenido·PrefeitoWoldemor Grubbo

Locêllizaçóo privileqiada, infraestrutura edrnírevel.
espaços de lezsr e cultura, aliados dO respeito .,

ndture.ze;s�o ape�9s elquns dos ddjetivos que você
enconfrd no LotedmentoWellnesso

Estrutura
� Sist�md de Tratamento de Esgoto

o • Redé Pluvidl :
.
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• Excelente lncelizeçêo f• Academia dd"íMelhor Idade I
• P104qround i
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• Pista de Cerninhede
'. Sistemo de Prevençõo de Incêndio
• Árvores Frutíferas
o. ÁreÍl Verde - 5.1óOm2

Empreendimento
Finoncidmenlo

possibilidades de se contar histórias",
afirma Baron. '

Novidades
A segunda edição do circuito reserva

algumas novidades. Nesta sexta-feira, às
19h, acontece um sarau de narradores
aberto à comunidade. Para participar é
necessário enviar o nome completo, títu
lo da história e telefone para atrizsandra
baron@gmail.com. A peça deve ter dura
ção de cinco minutos.

Alémda contação de histórias, o pú
blico poderá aproveitar uma visita mo

nitorada pelo centro histórico da cidade.
Os grupos serão guiados aos prédios da
estação ferroviária: a biblioteca, a Fun

dação Cultural e o Museu da Paz. Para

Baron, a atividade-destaca a importância
do exercício da cidadania. "A biblioteca é
pública, é um patrimônio da cidade. As
pessoas têm o direito de entrar num es

paço público; tem direito ao conhecimen
to. Mas a população carece desse incenti
vo à leitura", avalia.

O projeto do 2° Circuito de Conta

ção de Histórias é financiado pelo Fundo
Municipal de Cultura, Neste ano, o even
to também conta com a cprrealização do
.Sesc e a parceria com a Secretaria Muni
cipal de Educação, que subsidiará parte
do transporte dos estudantes ao local do
evento. Até o momento, 15 instituições
de ensino agendaram visitas ao circuito.

o São esperadas duas mil pessoas durante
a programação.
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Quando-decidi ser uma árvore
Não conheço ninguém que tenha medo

de árvores. Conheço muita gente que
tem medo da velhice. A velhice e as árvores
são companheirasseculares. Ambas com
currículo enigmático. Ambas, em certos

momentos, desdenhadas pelos mais jovens
ou por aqueles que acreditam que nunca

ficarão velhos. Às vezes, observando-as, as
árvores, tenho a impressão que são mais
felizes que muitos humanos ou que muitos
velhos. Algumas são até mais inteligentes.
E tem certos dias que tenho inveja da

quietude, da vida tranquila que levam
e das conversas e segredos que ouvem
por aí sem nunca poderem compartilhar.
Preocupada com a descamação
de seus troncos, uma vez,

pedi para o jardineiro lavar
os troncos das três cerejeiras
que estão no jardim. Com todo
cuidado era para passar uma

escova de cerdas macias com

água e sabão neutro. Contra a

vontade ele fez o que mandei,
mas pouco tempo depois foi
embora, Não me entendeu. No
Japão existe toda uma cultura
e cuidado com os jardins,
acima de tudo com as árvores,
principalmente com as mais

antigas. Árvores velhas são
tratadas com extremo zelo.

Quando o frio é intenso os

troncos são envoltos por lonas
oupor tecidos que os aquecem.
Até então nuas são vestidas

Clique animal

para enfrentar as baixas temperaturas. Já
com árvores velhas, cujos troncos estão
cansados e gastos pela ação do tempo, são
feitos suportes de madeira para ampará
los. Coisa de japonês, alguém me disse.
Coisa de gente sábia, pensei. Elas também
envelhecem. Dizem que sentem frio e dor.
As árvores velhas são as mais bonitas.
Nem sempre as pessoas velhas são as mais
bonitas e, talvez, para envelhecer com

'

sabedoria teríamos que ser uma árvore
antes.

E foi assim, há algum tempo atrás, quando
aprendi isso e muito mais sobre as árvores

que quis ser uma. Foi assim que concluí

que ser árvore é melhor que ser gente.
Solitárias, quietas, apenas observam. Não
criticam, não julgam e apoiam quando
necessário. Assim tento ser, mas é difícil

copiar o que já nasce perfeito. Dizer que
ficam velhas me parece pejorativo demais

porque é o tempo que passa por elas, é o
tempo que fica velho nos troncos e galhos.
E nada pode ser mais mágico do que algo
que consegue envelhecer o tempo e anular
o medo e os estragos que a passagem dele
faz. Olavo Bilac já sabia disso quando
escreveu o poema: "Olha estas velhas
árvores, mais belas / Do que as árvores

moças, mais amigas".
Não, eu não tenho medo da
velhice. Não tenho medo dos
dissabores embutidos nas

,

rugas formadas pela passagem
dos anos porque envelhecer é
a chegada, a reta final. Chegar
·é sempre mais tranquilo do

que partir. Sem despedidas,
sem a insegurança do que
está por vir. O que tenho
medo é do caminho em si e
de tudo o que é encontrado

enquanto se atravessa o
tempo, das surpresas ruins,E
foi por causa desse medo que
decidi ser árvore ... para sofrer

menos, para sermais feliz 'no

. caminho. Está dando certo
embora seja árduo. Tem vezes

que tenho recaída e viro gente
de novo.

ADOTE! Filhotinho macho, de aproximadamente três meses está

para adoção. Vermifugado e com a primeira dose de vacina. Contato

com Rute, através dos telefones 3374-1182 ou 9133-6136

Envie a foto d<;>seL! animalzinho para contato@beatdzsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
I ,

PROCURA-SE NINA Escapou de casa no dia 9 de

agosto e não voltou mais. Qualquer notícia, favor
entrar em contato através do telefone 3370-1723, com
Sônia ou Tirso, ou 9929-1653, com Paula

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2013

, ,

Aniversariantes

1418
Anderson S Da Silva

Anibal Franzner

Arlei J. Schreiber
Celia Chrast

CíníiaSimone Viero

Davi L: Cicoski

Edileusa D. Santana

Gabriel Hackbarth

Guilherme Hackbarth
Gustavo Deretti

Gustavo H. Neres

Hidianara Vogt
Ivan Melchioretto

Jandira R. Kuhn

Larissa M. Lescouvicz

Lourival Dumke

Maira Bakr
Marco Otávio Volkmann

Marcos J. Pasquali
Maria L. de s. Coelho

Mauricio Grutzmacher

Mauro L. da Luz

Maycon de Lima

Maykel Willian Brandenburg
Moacir Antunes de Oliveira
Norberto A. Marangoni
Osmar Chagas
Rosimeri D. Stein .

Sheila Graziela Schneider
Silmara Bianq'uini
Taís de C. Chaves
Zeli Falenski

Halle Berry - Atriz
• Sarah Brightman - Cantora
• Steve Martin - Ator

Curiosidade
14 de agosto...

... é o 2260 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 139 para acabar
o ano. 1920 - Os sétimos

Jogos Olímpicos começam
emAntuérpia (Bélgica),
após um intervaldo de oito
anos imposto pela Segunda
GuerraMundial. 1945 -

Segunda GuerraMundial:
Rendição incondicional
do Japão às forças aliadas.
1994 - Carlos, o Chacal, o
terroristamais procurado
domundo, é preso quando
passeava nas ruas do

•
Sudão. Ele foi acusado pela
morte de 83 pessoas.

Fonte: Wikipedia
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Meu primeiro aninho
Üprimeir? an�versário de

_uma cnança e sempre um

momento de alegria. É uma em

polgação total, afinal o primeiro
ano de vida não pode passar em
branco, certo? Mas temos que
ter em mente que a comemo

ração não fará muita diferença
para a criança, pois nessa ida
de, não entende exatamente o

que está acontecendo e algumas
podem até estranhar. Por isso,
há quem prefira organizar uma
festinha apenas para parentes e

amigos mais próximos. De qual
quer forma, seja qual for o tama
nho do evento, o planejamento
é essencial. Algumas dicas vão

ajudar a organizar a festa do pri
meiro aniversário do seu bebê.

Quantos'
convidados?

A definição do número de
convidados é sempre um. dos

primeiros passos, pois outras

decisões serão tomadas a partir
dessa informação. Nessa conta

gem é essencial saber o número
de adultos e crianças, para aju
dá-lo na hora de planejar o car

dápio e a recreação da festa.

Onde? Que horas?
Para uma festa mais íntima,

apenas para amigos e parentes,
sua casa ou o salão de festas do
seu condomínio pode ser o me

lhor localpara o evento. Caso a lis
ta de convidados tenha ficado um

pouco mais longa contratar'um
.

. bufê ou lugar de recreação pode
_ ser a melhor opção. Outro ponto
importante é o horário. Não es

queça que a festa é para crianças.
Por isso, o ideal é iniciá-la ainda
na parte da tarde, por volta das

lsh. O horário de cortar o bolo e
.

cantar "parabéns" é importante
que não ultrapasse às 20h.

necos com à tema da festa.
Os docinhos também não

podem faltar, opte sempre pelos
clássicos como brigadeiro, beiji
nho de coco e cajuzinhos. Outra
dica para o cardápio é oferecer
lanches com pães molinhos (pão
de forma sem casca, por exem

plo), água e suco de frutas. Bebi
das alcoólicas como cervejas po
dem ser servidas aos pais, deste
que os mesmos tenham controle
e não exagerem.

Recreação
As brincadeiras e os brin

quedos são essenciais nesse tipo
de festa, mas seu bebê ainda é
muito pequeno para ir a escor

regadores e pula pulas. Outras
atividades como o teatro de fan
toches e a contação de histórias

podem fazer mais sucesso. Al

guns bufês oferecem salões de
festa com brinquedos e monito
res profissionais.

'Convites
Os convites devem seguir a .

mesma temática da festa e o en

vio deve ser feito com pelo me

rios 15 dias de antecedência.

Lembrancinhas
As lembrancinhas fazem par

te de uma bela festa de aniver
sário infantil. Uma boa pedida é
dar brinquedinhos que estimu
lem a criatividade da criançada:
blocos demontar, massinha e kit
de pintura são ótimas opções.

Fotografia
Registrar esse momento é

essencial, afinal seu bebê pos
sivelmente não terá lembran

ças desse dia tão especial. Por
isso, em caso de festas maiores,
não deixe de contratar um fotó-

grafo! Profissionais recomen-

Tema e cardápio dados por amigas são sempre .

Nessa. idade, as crianças ain- melhor do que os encontrados

da não tem discernimento para na internet. Se a festa for me
escolher o tema da sua festa. nor, alguém da família pode

.

Sendo. assim, TIO aniversário de ficar encarregado de registrar
um ano, papais e mamães têm todos os momentos. Lembre-se

sinal verde para tomar essa de- de comprar ou recarregar as pi
cisão. Independentemente da' lhas com antecedência.

temática escolhida, o bolo não'

pode faltar, seja ele simples com
chantili e confetes ou super de
corado, commassa inglesa e bo-

Veja na página algumas
ideias de decoração, lem
brancinhas e cardápios._

(
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é quarta-feira, dia 14 de agosto,
Dia do Cardiologista. E vamos à

coluna, que será lida por mais
de 30 mil pessoas, fora os virtu
ais. Antes, uma frase para você
refletir: "Aprenda: algumas coi
sas do passado são lições para
refletir, não para repetir" (Caio
F.Abreu).1

)1
I
ii

Buxixo.
Sabe aquele jovem, filho de

caixa alta, que teria largado o

emprego, namorada e a família
para viver um affair com alguém
do mesmo sexo bem longe das
terras de São Sebastião? Pois é,
fiquei sabendo aqui em Bariloche
que deu recaída. O guapo voltou

pra casa damamis de mala e cuia
e pediu sua ex em casamento. Al

guns arriscam que o retorno não
foi saudades, mais sim a falta de
dinheiro. Amesada teria sido to
talmente cortàda pelo papis, que

r- não aceitava a situação•

<, ::. 's: .... ��

Caajs
No próximo dia 31 d� agosto,

das 13 às 17 horas, rola, no Par

que Malwee, o tradicional En
contro Mensal do CAAJS - Clu
be de Automóveis e Antigos de

Jaraguá do Sul. A exposição con
tará ainda com bicicletas, motos
e carros. Agendem!

FOTOS MAURICIO HERMANN

PRESENÇA Nivan Correia e Iara

Costa, na abertura da exposição
do artista M. C. Escher

COQUETEL Sergio Franzini e luiz

Sergio de Assis Pereira Jr e Jasleide
Pereira, também prestigiaram o

trabalho do artista M.C. Escher

� Arte e cultura
Os joinvilenses reservaram a noite

da última segunda-feira para conhe
cer um pouquinho mais do trabalho.
do artista holandês, M.C. Escher. Um
coquetel reunindo empresários e fi

gurinhas da sociedade da maior cida
de do Estado, marcou a abertura da

exposição noRestaurante Santa Mis-
tura. Os trabalhos chamam a atenção
pela complexidade e geometria.

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho, fiquei sabendo .

por aqui que um amigo de todos, conheci
do pelas suas investidas cornofotógrafo nas

horas de folga, andihom a pulga atrás da
orelha. Impacieptê e muito preocupadp. O

. motivo parece que gira em torno dofarnoso
nome Garage. Mistério ... Isso ainda vai ar
der mais que a famosa pimenta la do quin
tal de casa. Aguardem! Enquanto isso, por
favor, uma Quilmes Cristal bem gelada.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A preíehura e o Rotary Clube
Guaramirim promovem, dia
24 de agosto, a Stammtisch

Beneficente. O evento ocorrerá

próximo ao Ginásio de Esportes
Rodolfo Jahn. Mais informações

no 3373-0793 .. Anotado?

• • •

Quem estampa a matéria-de
capa da Revista Weekend .

desse fim de semana é a

querida e competente, Neila
Bianchi. Está um shaw!

3370-3242

Niver da Traudi
Ontem mais uma pessoa im

portante na minha vida trocou

de idade. Estou falando de Edel
traud Vosgerau ou dona Traudi,
como costumo chamá-la. Pessoa
formidável, batalhadora, mãe

exemplar e minha secretaria do
lar há mais de oito anos. Uma

amigona! Parabéns! O meu úni
co desejo é sua felicidade eterna.

Pensando bem...

"Militas vezes precisamos fa
zer uma pausa e refletir nossa vi
das. Devemos fazer uma limpeza
em tudo que pode estar inter

rompendo nosso crescimento"
(Pedro Hugo).

FESTA O casal Giuliano Portes e

Amanda Negri também prestigiou a

11 ª Stammtisch

CLEn"ON METZGER

NIGHT Eleni Jannesch e Carlos

Rodrigo Thieme conferindo as

delícias do Cheers Irish Pub

"
Otimismo é esperar pelo
melhor. Confiança é saber

lidar com o pior.
Roberto Simonsen

Com colaboração de Noely Lescovitz

MAURICIO HERMANN

HAPPY HOUR As amigas,
Jéssica Rodrigues e Jéssica lua,
no happy hour do Madalena

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2013

CVV'
O 80 Carreteiro do

CVV - Centro de Valo

rização da Vida, já tem

data para ser realizado.
O evento ocorre dia 17
de agosto, a partir das 11

horas, na sede do Circulo
italiano de Jaraguá do sul.
Prestigie. Além de cola
borar com quem necessi
ta de sua ajuda, você vai

apreciar um dos melhores
carreteiros da nossa re-

.

gião. Bom demais!

Epic
No próximo sábado, não pre

cisa nem consultar os universitá
rios. A Epic vai bombar! Os pe
zinhos famosos do top DJ Mario

Fischetti, um dos mais aclama
dos do Brasil, sobem no palco e

comandam uma noite eletrizan
te. Vai perder?

TE CONTEI
• O meu abraço de

hoje, cheio de energias
positivas, vai para a

darling, Ana Vieira, que
foi a mais festejada
aniversariante do último
dia 12. Aquele abraço!

• A bela, Bruna Caroline
Fritzke, foi eleita, no dia
10 de agosto, a Rainha
da Scroerderfest 2013.

• Rosane Curt e
Amarildo Machado,
depois de cinco anos

de noivado, marcaram
a data do casamento. O
enlace será em março
de 2014. Até quem fim

parou de enrolar, hein!

,. Já fez caridade

hoje? Não? O que está
esperando?

• Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

Mulher venenosa
Amulher chega na farmácia e fala:
- Eu quero o veneno mais forte que você tem aí!
- Mas minha' senhora, eu não posso te vender veneno!
- Não quero saber ... Eu quero o veneno e pronto!
- Mas pra que você quer o veneno?
- Pra quê? Meu marido sai com todas as mulheres do bairro: .. É um
safado, sem vergonha ...
- Mesmo assim, senhora! Não posso te vender!
Amulher abre a bolsa e tira uma foto do seu marido abraçadinho com a

mulher do farmacêutico.
- Olha só ... Os dois agarradinhoslVocê não vai me vender mesmo?
- Ah! Por que a senhora não disse que tinha a receita?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos - 14h, 15h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• O Concurso - Comédia - Nacional - 87 min - Censura: 12 anos - 17h40, 19h30, 21 h20
• Meu MalvadoFavoríto 2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre - 13h40, 15h45

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Os Smurfs 2 - 13:20 15:30 17:40 19:50 - 3D - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros Pré-estreia - 22:00 -

3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:2521 :50 - LEG - Ação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 22:10 -

LEG - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:30 19:40 - DUB - Comédia
• Mi�ha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:20 18:40 - NAC -

Comédia
• O Concurso - 16:40 21:10 - NAC - Comédia
• Círculo de Fogo - 13:40 16:20 19:00 21 :40 - LEG - Ação
• Círculo de Fogo - 13:30 18:50 - 3D DUB - Ação
• Círculo de Fogo - 16:10 21 :30 - 3D LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Os Smurfs 2 - 13:50 16:20. - .3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo - 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Círculo de Fogo - 21 :30 - 3D - LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 - DUB - Animação
.' Wolverine: Imortal - 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:30 - DUB - Comédia
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 19:45
22:10 - LEG - Ação

o Concurso
. o gaúcho Rogério
Carlos (Fábio Porchat),
o paulista Bernardínho
(Rodrigo Pandolfo) e o
cearense Freitas (An
derson Di Rizzi) conse
guiram se dar bem em

um concurso público
para se tornarem juízes,
mas ainda falta uma
última etapa, que será
realizada no Rio de Ja
neiro. Para isso, os três
viajam para a Cidade
Maravilhosa e lá encon
tram o quarto candida
to, caía (DantonMello),
uni carioca que acaba
colocando todos numa
tremenda enrascada
por conta da ideia dê
conseguir o gabarito
faltando menos de 48
h()Ilas para Q dia D. Para
isso dar certo, todos
precisarão lidar com a

bandidagem e um deles
acaba encontrando uma
antiga namoradinha

. (Sabrina Sato) dos tem
pos da juventude. Aí, a
confusão só aumenta e

o dia da prova está che

gando. Será que eles vão
conseguir se dar bem?
Não recomendado para
menores de 12 anos.

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.'
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Sensação de queimadura na pele

.

2. Integrante ou simpatizante de um partido
3. Calção curto para banho de mar

4. Pilar fincado no solo para alicerce / As iniciais da
atriz Torloni

5. Todo ente vivo (Padiola portátil onde se condu-
zem imagens nas procissões

6. Tecido empregado na confecção de calças I A raiz
. Quadrada de 64
7. Restituir / (Ing.) Cachorro
8. Emque há repetição das mesmas palavras no ce

meço de um verso ou de uma frase
9. Chicotada! O ósmio, para os químicos
10. As iniciais do cantor Altemar (1940-1983) / Os

altos e baixos da vida constituem a da fortuna
11. Documento de Ordem de Crédito / Marca Que

fica em coisa que se dobrou
12. Rapaz brincalhão, divertido
13. (Henrique da) O médico e patologista carioca

(1879-1956) responsável pela descoberta da 11

bactéria causadora do tifo.
.

VERTICAIS
1. Pioneiro
2. As ihiciais da atriz Sorrah / Acalmado, tranqui

lizado
3. Retalhar, rasgar o ventre de, desventrar / Cadastro

Geral de Contribuintes
4. Um .equino / Embolorar / Símbolo de ampere-hora
5. Negação absoluta / Estrada de rodagem
6. Homem que não tem morada fixa e vive de expe

dientes / Avenida que do centro atinge a periferia
. 7. Uma viagem pela metade / Um dos quatro Trapa

lhões / Contra
8. (Gram.) Uma contração comum / (Pop.) Pequeno

. pedaço de qualquer coisa I Junto a

9. O sabor especifico deixado na boca pelo vinho
após alguns instantes 'de deglutido.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chuva, frio
intenso e neve
A frente friamantém a chuva na
maioria das regiões com acumulados
significativos do Planalto ao litoral,
sobretudo no litoral Sul, com risco de

alagamentos. Temperatura em declínio
acentuado com condição de chuva
congelada e neve nas áreas altas. Vento
com rajadas fortes. de 60 a 90km/h,
especialmente no Planalto Sul e litoral,
aumentando a sensação de frio.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
� �

Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 4°e

MÁX: is-c
Parcialmente

Nublado

� F,

SEXTA
Instável

MíN: s-e
MÁX: l8°e v

Nublado

LUAS

�• NOVA 6/8 Chuvoso

.CRESCENTE 14/8 SÁBAIJO •CHEIA 20/8 MíN: 7°e ", ...
�

• MINGUANTE 28/8 MÁX: l8°e Trovoada
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Como não ficar ultrapassado
emmeio ao avanço da tecnologia

FONTE terem-se atualizados.
Pode parecer maléfico, mas é

competição pura: em um mercado

livre, sempre aparece alguém ca

paz de fazerumproduto ou serviço
melhor. Nenhuma consultoria in
ventou ainda ii obsolescência pro
gramada de pessoas, mas a sensa

ção de estar defasado na carreira
incomoda muitos profissionais.
Os especialistas afirmam que o

mercado está mais exigente, e

mesmo as pessoas competen
tes estão sendo demitidas. Isso
tudo gera uma ansiedade no

profissional e uma pressão para
que ele se mantenha inteirado

o tempo todo. O

que antes con

feria status de
sabedoria hoje
é visto como

indício de de-

Associação Brasileira
de Recursos Humanos/Se

Boa parte de seus bens fica
rá obsoleta até o fim deste

ano. Pense em sua TV, em seu

computador ou em seu celu
lar. No momento em que você
está lendo esta notícia, algum
lançamento está transforman
do seu aparelhinho recém

comprado em peça de museu.

Trata-se de uma estratégia
da indústria chamada "obso
lescência programada". Faz

parte do plano de negócios
de fabricantes de telefones, de
roupas ou de carros prever
o envelhecimento de seus

próprios produtos para
que consumidores sintam
a necessidade de comprar
novos modelos e assim man-

suso. Até dez anos atrás, passar
dos 40 significava garihar respei-
to e reconhecimento dos cole

gas. Hoje, não há mais garantias. /Embora exista uma' valorização
recente de profissionais Veteranos

. em diversas áreas onde há escas-

sez de mão-de-obra qualificada", as
empresas contratam e promovem
rapidamente jovens para substi-

.

tuir os mais velhos com o objetivo
de reduzir déspesas.

Segundo os especialistas,
trata-se de um engano traçar
uma linha entre as gerações.
Existem jovens com pouco co

nhecimento digital é pessoas
mais velhas que dominam esse

universo. No entanto, a pressão
que os trabalhadores sofrem é

para que eles mesmos cuidem
da própria carreira e do desen
volvimento de suas habilidades.

Ma ia
-dasabé
tudo

A mais importante medida para um

veterano não se transformar num dinos
sauro de escritório é manter a conexão
com os mais jovens. Quem ficou para
trás não percebe sua situação. O grupo
em que essa pessoa está inserida é que
percebe e emite sinais. É preciso ficar
atento a eles. Como ocorrem com pro
dutos que ficam velhos logo após o lan

çamento, alguns profissionais começam
a se preocupar em evitar a obsolescên
cia antes mesmo de amadurecer. Nos

próximos anos, as pessoas conseguirão
encontrar um ponto de equilíbrio. O me

lhor a fazer é usar o medo de ficar para
trás a seu favor. A obsolescência não é o

fim, é apenas o início de alguma coisa.
Se seu conhecimento está ficando velho,
aprenda algo novo.

di IH 111 1I11.t! 1111· III
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'}\ coragem de ir
contra a corrente"

,\ .-

Pense nisso. Sucesso!
"

�-)

Educação para
•

gerenciar pessoas
FONTE

CanalRH

Hoje em dia, as vantagens
competitivas das organiza
ções não se baseiam somen

te no capital. Para superar a

complexidade do mundo dos
. negócios, as empresas inves
tem em profissionais cujas
competências vão além do
conhecimento da atividade
em si. São pessoas inovadoras

que pensam, julgam e formu
lam diferentes hipóteses para
diferentes questões. Caracte
rísticas essas que demandam
do empregador uma nova'
visão de como gerir pessoas.
Uma temática tão estratégica
no mundo contemporâneo
dos negócios. Para'colaborar
com esse processo, a Fun

dação Getulio Vargas (FGV)
criou um MBA específico em

Gestão de Pessoas com Ênfa
se em Estratégias, curso dis

ponível em várias unidades,
com participação presencial e
complemento online.

"A relação entre empresa
e trabalhador mudou. Hoje,
ser um gestor de pessoas é
uma tarefa que ultrapassa
as barreiras do profissional
e passa até mesmo por ca

minhos pessoais'; aponta a

coordenadora do. programa
MBA em Gestão de Pessoas
da FGV, Beth [ohann, Hoje, os
profissionais de RH precisam

estar àtentos a todos. os pro
cessos relacíonaís dentro de
uma empresa. Precisam cui
dar da seleção, da admissão,
sabendo lidar com sabedoria
com QS conflitos de gerações,
expectativas de cargos e frus

trações dos colaboradores. "O
grande desafio do RH é 'atrair
e reter pessoas competentes
sem aprisioná-las, desenvol
vendo-as para que continuem
mais competentes', afirma
[ohann,

A FGV investe na car-

reira do profissional de RH

proporcionando _ neste cur

so conteúdos voltados à

"construção" de políticas e

estratégias em RH, promo
vendo o desenvolvimento
de novas competências, que
possibilita ao aluno redirecio
-nar sua carreira para a área
acadêmica como docente.
O MBA em Gestão de Pessoas

promove o desenvolvimento
de competências e habilida
des voltadas para o desempe
nho de funções estratégicas.

��' Somos uma empresa que acredita e valoriza

IJII{
q

a contribuição única de cada profissional.1..:..... . �''%>�

ANGE1 'ONI
Venha f�zer psrte da nossa eqUlpe!",,§:::;.�I.: Angelom seleciona para trabalhar no Norte '

www.anqetoni.com.br e Vale de Santa Catarina: '
.

'·'."f - ,� "

SUBGERENTE DE SUPERMERCADO

Requisitos e atribuições:
• Desejável vivência em operações de varejo e gestão de negócio;

• Conhecimento em indicadores e-qsstão de resultados;
• Vivência com gestão de eguipe; _

• Habilidade de planejamento, acompanhamento, controles e processos;
• Ensino superior completo Ou cursando;

• É necessário ter disponibilidade geográfica.

Oferecemos:
• Salário compatível com'afunção;

• Benefícios de uma empresa de porte;
• Ótimo ambiente de trabalho,

�'"���'.' .• '_-- ••_-----":;,;;'�"���"'''''',--_.----<':::;---""'....�...."-.... :.__,.........--�-_-,",.

.
_
Envie seu currículo com :pretensão salarial pa ail

rhangeloni@angeloni.com.br mencionando nó assunto "Subgerente".
.' " _';:.,

,': Dispomos de vagas para pessoas,��m defiçiênc�a, 'i.r,';
, , -: " Vagas para ambos os sexos. :"''- ":.-... , .. -

,�"
" "'� �1'""""

-

_" "'. ��iI"-

Empresário dá dica para crescer na profissão

Para vencer nos dias de hoje, muitas vezes é preciso ter a coragem de ir
contra a corrente. Até o Papa disse isso.

É claro que não estou pregando a rebeldia inconsequente, a revolta sem

fundamentos. O que quero dizer é que é preciso não se deixar levar por opiniões
alheias difundiçfas com insistência pela mídia, amigos ou grupos sem ter uma
consciência crítica e pensar se realmente concordamos com essas opiniões.

Ir contra a corrente é ser honesto num mundo onde tudo parece cheirar
desonestidade e corrupção. Ser ético e verdadeiro.

.

Ir contra a corrente é ser alguém que ajuda seus colegas de trabalho, participa,
se envolve e se compromete com o sucesso dos clientes, dosfornecedores, enfim, da
empresa em que trabalha. Éser um empresário ou chefe que respeita aspessoas e os
trata como verdadeiros seres humanos, dá exemplo de lealdade ejustiça.

Ir contra a corrente hoje é estudar com seriedade, ler bons livros, ter disciplina
para frequentar um bom curso para aprender e não só para ter um diploma.

Ir contra a corrente é se preparar antes do casamento e depois ter uma
família bem estruturada onde pai, mãe, filhos e parentes se reúnem, conver-
sam, alimentam um amor desinteressado.

,

Ir contra a corrente é ser polido e educado; ser humilde e respeitoso; em
prestar e devolver; cumprir seus deveres.

Ir contra a corrente é ter uma religião e participar dela buscando todos
os dias corrigir seus defeitos, fazer o bem aos outros, ajudar os mais pobres,
ter fé, esperança e caridade e lutar para aumentar essas virtudes em você
mesmo, nas outras pessoas e no mundo.

Hoje ir contra a corrente é ter a coragem de enfrentar 'a realidade da
vida, por mais dura e difícil que seja, sem se entregar ao uso de drogas que
tiram você da realidade concreta, comprometem o seu futuro e da sociedade.

Tenho a impressão clara de que no mundo de hoje é preciso ter muita

coragem para ir contra a corrente que nos quer levar onde não queremos
ir e fazer o que sabemos que é errado. Não se deixe levar pela corrente. Seja
você o timoneiro de sua vida. Tenha a coraqem de ir contra a corrente
e pensar e agir por você mesmo.

FONTE

'f
-

Terra - ClickCarreira

Quando começou a estagiar na

área marketing da Johnson&Johnson,
Sérgio Chaia, ex-presidente da Nextel
e autor de Será que é possível?,. achou
que fosse fazer campanhas de divulga
ção e "por a mão na massa", A realida
de foi bem diferente: "Minhas tarefas
se resumiam 'a servir café e tirar có

pias de relatórios'; diz ele.
Para se" diferenciar; ele procurava

fazer mais do que as pessoas espera
vam. "Servia um café sempre com um

bíscoltinho'; conta. "O chefe reparava,
dizia que não tinha pedido", e ele res
pondia que levava assim mesmo, por
que o chefe podia querer.

De lá para cá, muitas coisas muda
. ram na vida dos estagiários - inclusive
essa rotina de servir cafezinho, feliz
mente - mas a necessidade de entre

gar algo a mais continua viva.

2

Sérgio Chaia diz que pensar no outro como em si mesmo ajuda muito

. Para quem está nessa situação, a dica
de Chaia é sempre pensar no outro com a

mesma intensidade com que você pensa
em si mesmo. "A maneira mais rápida de
alcançar o que você deseja é pensar por
exemplo, como você pode ajudar o seu

chefe a ter uma atuação melhor'; afirma .

"Se você quer ser efetivado, uma boa
forma de conseguir isso é ajudando seu

chefe a ser promovido'; explica. "Se ele
for promovido, as chances de ele efetivar

.

você são maiores, não acha?"

Segundo Chaia, só se destaca
no mundo corporativo quem faz
mais. "As pessoas tendem a achar

que só cumprir a obrigação é o sufi
ciente, mas não é'; alerta. "É preciso
sempre superar as expectativas:'

Mau exemplo
Para ilustrar; Chaia conta um

mau exemplo de estagiário com

quetn teve contato. "Quando era

presidente da Nextel, tive um en

contro' com os estagiários'; conta.
"No fim da apresentação, abri para
perguntas, mas ninguém queria
perguntar nada:' Isso até que uma

,

estagiária levantou a mão para
questionar o valor do tíquete re

feição. "Ela queria saber quando
iria aumentar e veio perguntar isso
paramim'; lembra Chaia.

O que ele respondeu? Que
também não sabia, mas que lá es-

tava muita gente do RH que
poderia responder isso para
ela. "Depois, perguntei para
ela onde estava seu foco:' O
então presidente da empresa ,

chatnou a atenção da estagiária
perguntando por qual motivo
ela estava lá: por causa do tl
quete ou para aproveitar todas
as experiências e aprender? E
ainda.arrematou: "Se você esti
vesse disposta a aprender com
tudo de certo e de errado, se es
tivesse disposta a se conectar

com as mais diferentes pessoas
e extrair tudo o que puder de
aprendizado para- sua carrei
ra... certamente' teria menos

tempo para pensar no valor do

tíquete," O foco do estagiário;
diz ele, tem de ser o de apren
der. Sempre. E você concorda
com ele ou também está mais

preocupado com outra coisa?"
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Formação

Conhecer para liderar
•.,Compreender o negócio da companhia é a única

forma de garantir que os profissionais terão.
sucesso na liderança e na gestão de pessoas

FONTE'

Revista Melhor Gestão de Pessoas

Dentre os muitos desafios que batem
à porta das empresas nos dias de

hoje, alguns já são bem conhecidos. A

guerra por talentos, por exemplo, não
é uma novidade por aqui - apenas teve
sua força ampliada graças às, entre ou

tras questões, boas perspectivas da
economia brasileira. Outra questão que
já povoa as discussões em RH é a for

mação de lideranças. E tanto neste item

quanto no primeiro, as demandas sobre
a área de recursos humanos crescem,
bem como os holofotes sobre seus pro
fissionais. Estão eles aptos a dar conta
do recado? Mas há uma outra questão
a ser feita quando o assunto são líde
res futuros: até que ponto as empresas
estão destinando tempo, dinheiro (por

que não?) e atenção no preparo da pró
xima liderança de RH?

Se não há como negar que dentro
dos programas de desenvolvimento de

lideranças a área de recursos humanos
está inserida (ou ao menos deveria),
ajudando a mapear possíveis partici
pantes, não se pode deixar de lado que
ela também deve ser um dos partici-

'

pantes. É o que defende Karin Parodi,
diretora executiva da Career Center.
"O RH precisa dar um salto", frisa a

consultora. Isso significa garantir
a formação de sua nova geração. E

o que um programa de formação
de liderança pode apresentar para
ajudar o profissional dessa área em

dar esse salto e se tornar um líder
de RH? Uma resposta comum ouvida

por Melhor foi: colocar esse profis
sional em contato com o negócio. E

assim corno alguns velhos proble-

.. ,
.

mas que aparecem como novos,

essa sugestão não soa estranha,
nos remete ao business partner,
mas ainda está longe, em muitas

empresas, de ser uma realidade.

Compreender o negócio da

companhia é a única forma de ga-

rantir que os profissionais terão
sucesso na liderança e na gestão
de pessoas. É preciso entender o

que sentem, vivem e pensam os

funcionários que estão à frente
do negócio. Também é fundamen
tal estar por dentro dos desafios

e mudanças que a empresa vive
a cada momento. Essa visão do

negócio permite que a liderança
de recursos humanos antecipe
crises e entenda a real necessi
dade dos demais profissionais da

companhia.

Sabermais das outras áreas
Em busca desses benefícios, as novas

gerações de líderes de RH têm sido trei
nadas para ir além das fronteiras do seu

departamento. Em grandes empresas, é
,

comum a inserção dos profissionais em
diferentes áreas do negócio, para que
conheçam quais são as reais demandas
da corporação e atuem de forma trans
formadora. Na americana Hewlett
Packard (HP), a liderança de recursos

humanos acredita que é preciso se co

locar no lugar dos "donos do negócio"
antes de tomar decisões sobre pro
gramas, gestão, atração e remunera

ção de pessoas. Por donos do negócio
entenda-se todos aqueles que estão à
frente da operação.

O vice-presidente da área da HP
no Brasil, Antônio Salvador, conta que
essa é uma tendência de mercado. "Os
CEOs querem ao seu lado diretores e

vice-presidentes de RH que entendam
do negócio e quais são as transforma

ções que vêm por aí'; afirma. Salvador
explica que é importante viver as do
res e desafios dos diretores, gerentes e

analistas da empresa para saber o que
incentiva esses profissionais. "A equi
pe deve visitar clientes e participar da
discussão dos negócios'; afirma. Por
essa razão, a HP contrata não apenas
profissionais formados em recursos

humanos. A companhia também pro
cura pessoas que nunca trabalharam na

área, mas têm experiência no segmento
de atuação da HP. Para aqueles que hão
têm experiência no mercado, a compa
nhia garante esse dese.nvolvimento ao

expor os profissionais a diferentes áre
as da empresa. Segundo o executivo, os
gerentes coordenam unia área dentro
do RH e também tocam projetos de me
lhoria aplicados em nível nacional, onde
atuam como consultores. Um exemplo
é uma gerente da área de impressoras,
que está à frente de um projeto de mo
tivação dos funcionários, juniores em

toda a operação brasileira.
,

Salvador conta que o modelo de

projetos tem ganhado força na empresa
porque agrega,valor ao negócio. "Cui
dar apenas da operação do dia a dia é
o mínimo que o RH deve fazer. Os pro
jetos' permitem contribuições maiores
ao negócio'; explica, lembrando que ele
também participa desse modelo, e atu
almente coordena a estratégia global de
redes sociais da empresa.

Os profissionais são preparados
pela HP para atuar nessas frentes por
meio de treinamento para gestão de

projeto e para conhecimento das ferra
mentas existentes. Existem cursos on

line nos quais o profissional participa
de sessões virtuais com professores.
A HP também oferece um dia batizado
de Career Day, em outubro, quando se

debatem as possibilidades da carreira

'"

de RH. O plano de desenvolvimento de
cada profissional é estabelecido indivi
dualmente, de acordo,com as necessida
des e a experiência de cada um.

O gerente de RH da Hp, Cláudio Dan
tas, conta que já passou por várias áre
as desde que entrou na companhia, há
17 anos. Especialista em treinamento e

desenvolvimento, ele já trabalhou como
consultor nos setores de outsourcing,
consumo, logística e distribuição e de
senvolvimento de 'softwares, "É como

mudar de empresa sem mudar de em

prego. Conheci diferentes negócios e

tive oportunidade de interagir com pes
soas diferentes e muitas faces dacom

panhía', afirma. Em alguns cargos, ele
conciliou a consultoria com a atividade'
de treinamento e desenvolvimento.

Na visão do gerente, a chance de
acerto aumenta quanto se está próximo
da operação. "A capacidade de execução
aumenta muito e o feedback recebido
do cliente também melhora'; diz. Se

gundo ele, o problema mais comum na

atividade dos profissionais de RH não
é saber quais medidas tomar,·mas sim
a falta de comunicação com as equipes.
"O RH fica sabendo das demandas de
forma tardia e não consegue antecipar
crises'; explica. Por isso, ele acredita que

.

é importante o profissional aplicar sua'
base conceitual na prática e colher os

resultados no dia a dia do negócio.

Aproximação
comoCEO

A empresa curitibana Neodent, líder brasilei
ra no ramo de implantes dentários, também preza a

aproximação do RH com a operação da companhia.
A gerente' de talentos humanos, Gislene Morais, con
ta que os novos profissionais de recursos humanos

participam de um programa de integração em que
conhecem os diferentes setores da Neodent, e depois\.

,

continuam em contato permanente com os outros

departamentos. "O contato deve ser constante, ainda
mais porque no nosso ramo as tecnologias avançam
rapidamente'; explica. Segundo a executiva, a lide

rança de RH da companhia trabalha com as outras

gerências, diretorias, e CDm o presidente na definição
dos rumos da operação. "Hoje, o profissional deve es

tar junto com o presidente, participando de tudo que
acontece", diz. Com esse conhecimento em mãos, os lí
deres de RH orientam os supervisores e assistentes

que conduzem a parte operacional dos recursos hu
manos nas áreas de fábrica, do prédio administra-
tivo, nas filiais e na área desegurança do trabalho. I

3
1JI!1llU!llll®lE3ll!illffil'í@)1 QUARTA-FEIRA, ]l'1tllRiMHQíi;ll(i)JfllJEZJ:1Jl!3l

• ti

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O ponto chave de um currículo é a objetividade, explica Moraes. "Um
currículo compacto é uma das coisas mais importantes assim como um

resumo profissional bem elaborado'; explica o headhunter. Ele lembra que
geralmente em 2 ou 3 minutos é feita uma definição sobre o candidato,
se ele tem atratividade ou não para aquela oportunidade. Por isso, todo

'1lilllll11illllllllillli 111!IIIQfiffi1ARPmmmmnão deixar o documento muito longo.

InterimManagement, uma
nova perspectiva de carreira
Afalta de talentos nos níveis mais altos de gestão está levando cada vez mais

empresas a optar pela contratação de profissionais experientes de modo tem

porário. Esses profissionais são conhecidos como Interim Managers, ou gestores
temporários. São profissionais sem registro CLT e, por essa razão, geralmente cus
tam menos para as empresas.

Essa contratação é indicada para quando a empresa precisa conquistar novos
mercados, criar uma nova unidade de negócios, realizar transições organizacio
nais, treinar um funcionário recém promovido, ou até mesmo colocar tudo nos

eixos rapidamente quando a companhia passa por uma crise.
No artigo de hoje, contarei a história de Rolf, um profissional alemão que

após ser desligado de sua empresa naAlemanha - uma indústria petroquímica,
onde exercia o cargo deDiretor de inovação e Tecnologia -, decidiu se aventurar
nesse modelo de gestão temporária.

Rolfpossuía um perfil comportamental ímpar, com muitas qualidades que
lhe caracterizavam como um líder inspirador, estratégico e corajoso, basicamen
te alguns dos principais atributos para o triunfo nesse tipo de profissão antes

citada. Em seus primeiros três anos de atuação como gestor temporário, Rolfa
tuou em três empresas diferentes naAlemanha, tal experiência foi suficiente para
que ele tivesse a certeza de que era aquele caminho que desejava seguir pelo resto

de sua carreira.
Como geralmente esse tipo de profissional não tem como intenção a criação

de relacionamentos duradouros com os demais funcionários (justamente pelo
caráter temporário), sua capacidade inouatiua; aliada à sua condição de líder

temporário foram muito favoráveis para a quebra de antigas práticas e a cria

ção de novos conceitos dentro das empresas em que ·atuou. Isso, somado ao seu

pleno conhecimento em indústria petroquímica e à expertise em inova

ção fez com que Rolf recebesse um convite para liderar uma
�

nova missão -

também como gestor temporário - no Brasil.
Na época, esse setor vivia um momento de euforia e de necessidade de ino

vação no país, além disso, a quantidade de profissionais qualificados nesse se

tor ainda era insuficiente para a demanda. A proposta era tentadora e ele acei
tou o novo desafio. Rolffoi contratado por seis meses e tinha um grande poder
nas mãos. Tinha a carta. branca para conduzir o processo de profissionalização
de algumas áreas da empresa e para implementar novos projetos nunca antes

usados pela empresa brasileira."
Além do programa de inovação, entre as metas do executivo estavam o au

mento da produtividade, redução de custos e aumento da eficiência ao longo da
instalação do novo projeto. Metas duras, especialmente formatadas para esse

tipo de profissional. Ao final do contrato, Rolf havia cumprido a sua missão e

preparado a empresa para atuar em um novo patamar e enfrentar novos merca
dos. E, dessamaneira, partirpara próximo desafio, onde poderá continuarexplo
rando seus potenciais de modo sinérgico e desafiador.

Casos como o deRolfestão se tornando comuns no mundo corporativo - so

bretudo em empresasmédias (pela economia na contratação do profissional com
a expertise demandada) e grandes (pelo alto número de novos e pontuais pro
jetos). Ele continuou morando no Brasil, local que já conhecia por ser o destino

preferido de férias passadas, quando ainda morava naAlemanha.

o UN ,
•o

Vaga para trainee no Grupo Abril
Estão abertas as inscrições para o Programa

de Trainee 2014 do Grupo Abril, que tem dez

vagas para profissionais de todas as áreas gra
duados entre dezembro de 2011 e dezembro de
2013 com conhecimentos avançados de inglês.

Os selecionados receberão vale-refeição,
assistência médica e plano farmácia, assistên
cia odontológica, estacionamento, participação
nos resultados, previdência privada, cooperati-

va de crédito, associação de funcionários e des
conto na compra de produtos da Abril.

O processo seletivo inclui testes online

(Inglês, Português e Raciocínio Lógico), dinâ
micas de grupo, painel de negócios, entrevis
ta oral em inglês e entrevista presencial in
dividual com Executivos da Abril. Inscrições
até o dia 1 de setembro, no e-mail: abrilre
cruta.com.brJtraineeJ.

4

Pesquisa

Transição
profissional
segura

<.

FONTE principais é como adequar o currículo aos

novos rumos profissionais e tomá-lo atra

ente para o recrutador mesmo sem ter

grandes experiências na área pretendida.
Três especialistas apresentam algumas
dicas para quem está empreendendo uma

mudança de carreira e vai montar o

currículo, veja abaixo:

Revista Exame

Mudar de car:�ir�. Esse pens��ento
certamente Ja pmtou ou vai pmtar

em algum momento da trajetória profis
sional de muita gente. E junto com ele,
uma série de dúvidas também. E uma das

Contato com omeio
De acordo com Luciano Braz, a participação em fóruns,

eventos, encontros e workshops na área de atuação pretendida
deve, sim, entrar no currículo. "O recrutador vai perceber que é um

profissional antenado, uma pessoa que consegue se adaptar, que tem
mente aberta e já é envolvido na área'; diz.

Cursos relevantes para a área
Por isso, �poste formações complementares com foco na

sua nova carreira e coloque currículo. "Deve destacar tudo o que
buscou que possa demonstrar o desenvolvimento de competências

ligadas à nova carreira", diz Fernanda .

Objetividade
continua valendo
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Lindaura conta a Samuel que Ester conseguiu a guarda
de Laurinha. Quirino hesita, mas aceita se encontrar com Do
ralice, que pede ao marido que a ajude ria adoção de Beatriz.

Quirino comenta com Juliano que sente Doralice cada dia mais
distante. Hélio não aceita receber a visita dos pais na prisão.
Manolo vai à casa de Dionísio, fingindo não tê-Io reconhecido,
e sugere ao empresária que sua neta Aurora trabalhe para ele
como cozinheira. Veridiana percebe o interesse de Taís por
Candinho. Natália afirma a Juliano que Doralice quer competir
com ela. Guiomar pede a Muniz que abra-um processo para
Dionísio reconhecer Candinho como seu filho. Guiomar inter

rompe a festa que Dionísio promove em sua casa para apre
sentar Candinho como filho e herdeiro legítimo do empresária.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Gilson desiste de contar a Fabinho sobre seus pais depois

de ver sua reação. Renata tenta se convencer de que não 'está
interessada em Vinny. Giane fica furiosa com.a possibilidade
de fotografar c-?m Tito. Érico expulsa Fabinho de sua casa. Ben
to fica arrasado com o resultado positivo do exame de DNA.
Bárbara comemora na frente de Malu o resultado do exame.

Amora não gosta de ouvir Bento recusar o dinheiro 'de Plínio.
Giane e os moradores da Casa Verde expulsam Fabinho da

praça. Rosemere recebe flores, e Perácio sente ciúmes. Glória
fica emocionada quando Bento diz que a considera sua avó.

Palrrüa exige que Natan peça perdão à ex-mulher. Fabinho
fica transtornado com a notícia de que Bento é filho de Plínio.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Bruno e Palorna se unem para descobrir quem abando

nou Paulinha na caçamba. Patrícia vai embora com Guto, é
Michel fica furioso. Vega desconfia de que Atnio tenha outra

mulher. Valdirene sugere que Márcia investigue Atnio e Ignácio.
Joana encontra Perséfone amarrada e.descobre que o apar
tamento foi .assaltado. Atnio avisa a Félix que vai contar sobre

Amor à Vida
"<,

Guto dorme n� cama de Patrícia e avisa que vai se mudar para o apê dela
Patrícia (Maria Casadevall) reencontra Guto (Márcio Gar

cia), o homem que a abandonou em plena lua demel, em uma

balada.famosa de São Paulo. A advogada acaba indo embora
com ele, só para sêvingar deMichel (Caio Castro), que estava
lá com Silvia (Carol Castro). Os problemas começam, no en-

os contratos alterados para César. Paloma e Bruno tentam
encontrar o dono do bar onde Pau linha nasceu. Carlito leva
Márcia até o hospital San Magno. Vega procura César, antes
de cobrar uma explicação do marido. Márcia descobre que
Gentil eAtnio são a mesma pessoa.

• CHIQUllllAS - SBl . 20H30
Ao chegar à sala, Cris conta o que aconteceu no pátío.

Carol faz um curativo no dedo de Cris. Mili diz para elas faze
rem as próprias armas e assim se defenderem dos vampiros.
Todas aceitam. No porão, Rafa precisa ir ao banheiro e con

fessa aos amigos que não consegue mais aguentar. Mosca
e Binho tentam acalmar o amigo, mas não conseguem. Os
meninos continuam tentando abrir a porta do lugar, mas é em
vão. Junior conversa com José Ricardo e questiona o motivo
dos meninos não serem aceitos no orfanato. Carmen diz que
todos os assuntos do orfanato devem ser tratados com ela.
O empresária concorda. Irritado, Junior diz que não irá desis
tir deste assunto. vladepergunta para Carol se ela nasceu
na Europa. O conde não para de elogiar a ajudante de Chico.
Sofia chama as meninas na sala pára que ocasal escolhá a

próxima garota para conversar.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália diz a Vitor Hugo que Isabela, antes de morrer;

pediu que ele vivesse-sua vida normalmente. Édison consola
Yasmin e tenta descobrir mais sobre a mentira de sua irmã.
lis fica desconfiada com o sumiço de Rosália. Rosália mente

para Vitor Hugo ao afirmar que Isabela pretendia cancelar o
casamento. Vitor Hugo continua sofrendo com a ausência de
Isabela. Yasmin diz a Geni que ela foi vitima de um golpe e que
Richard faz parte de uma quadrilha. Xepa, Matilda e Terezinha
conversam sobre o acidente de Isabela. Xepa diz a Matilda e

Terezinha que aceitou Esmeraldino de volta. Inocência muda o
visual e joga charme para Os homens da vila. Benito vai até o

hospital visitar Júlio César. Édison ouve Cíntia falar sobre Rosa

,e fica desconfiado. Rosália visita Pérola e diz que estava no

carro na hora do acidente. Feliciano desabafa com Alda e cho
ra ao lembrar de Isabela. Graxinha se preocupa ao saber que

, Dafne foi convidada para posar nua. Miro,

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emrssoras.

Fofocas
Ana Hickmann revela
sexo e nome do' filho

Ana Hickmann, de 32 anos, revelou que será
mãe de urn menino, que se chamará Alexandre
Hickmann Correa, no Programa da Tarde, da Re
cord, de segunda-feira. Após se emocionar ao ver
alguns depoimentos de amigos e familiares, ela
recebeu a visita domaridoAlexandre Correa, com
quem é casada há 15 anos. Antes da revelação, Ti
ciane Pinheiro, publicou urna foto no Instagram,
em que aparece, comBritto Jr., beijando abarriga
'da loira. Amodelo e apresentadora será mãe pela
primeira vez e está na nona semana de gestação.

Renato Aragão
confirma volta à TV

Renato Aragão foi o convidado do Pro

grama do Jô, da Globo, na madrugada desta
terça-feira. Durante o bate-papo, o comedian
te revelou que prepara a estreia do primeiro
filme que produziu especialmente para televi
são. Segundo Renato, o telefilme Didi, o Pe

regrino mostra o trajeto do personagem pelos
Caminhos de-Santiago de Compostela, rota de
peregrinação que há 12 séculos reúne turistas
de todo o mundo na Espanha. A cidade é con
siderada Patrimônio da Humanidade. "Ficou
urn programamaravilhoso. Vai ao ar em outu

bro, na Semana da Criança", confirmou.

tanto, quando ela se vê sozinha com Guto em seu apartamen
to - aliás, no apê que os dois compraram quando se casaram.

Ele conta que perdeu tudo investindo na bolsa, que não tem
como pagar aluguel e pede para ficar morando com ela por
uns tempos. Para arrematar, ainda dá em cima da advogada.

�Áries
iii 20/3 a 19/4 - Fogo

No serviço, aja com cuidado na
demanhã e não confie demais nos
outros. Ouça sua intuição. Terá
energia para lidar com concorren

tes. A noite pede um pouco mais
de aventura e novidade na paixão.
Saia da rotina com o par ou invista
na paquera! Cor: branco.

CIIII\l'IP Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra
- HOJe, a concorrencra.nao vai

dar folga, mas você terá ânimo
e disposição para batalhar pelos
seus interesses. À noite, o desejo
vai apimentar a relação com quem
.ama,mas cuidado com brigas. Um
envolvimento baseado só na atra

ção pode rolar. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

- . Sua dedicação ao trabalho será
amelhormaneira de alcançar o re
conhecimento que deseja.' Depois
do almoço, terá mais energia para
lutar por seus objetivos. O desejo
de se envolver em um romance

sério aumenta. Se já tem alguém,
oficialize a relação. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

A família vai exigir atenção. À
tarde, você terá energia para lu
tar pelo que deseja, inclusive no

trabalho. Mas talvez enfrente dis
putas com colegas, À noite,' a Lua
brilha em seu "paraiso astral" e.
aumenta seumagnetismo, favore
cendo a paquera. Cor: laranja.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Pela manhã, será mais fácil
conversar com os colegas e agili
zar o serviço. À tarde, terá que se

esforçar para dar conta das suas

tarefas.A família pode exigir mais
atenção esta noite. Se tem alguém,
invista em um programa caseiro.
Paquera em baixa. Cor: rosa.

A sinceridade desejada conduzà reflexão.
PaulVaJéry

"Libra .

II I 23/9a22/1O-Ar

Sua atenção continua focada
no dinheiro: além de valorizàr o
que já possui, não pensará duas
vezes para aproveitar as oportu
nidades de aumentar seus ganhos.
Mas cuidado com a concorrência.
À noite, pode se encantar com al

guém à primeira vista. CoI,": pink.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Você terá energia de sobra no
trabalho. Tomar a iniciativa e até
mesmo assumir a liderança em

algumas tarefas pode ajudar a re
-

solver alguns problemas. À noite,
seu ciúme, que não é pequeno, fica
mais evidente. Cuidado com co

branças na vida afetiva. Cor: cinza.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Vale a pena ficar na sua e evi
tar o contato com os colegas. À
tarde, você terá maior disposição,
mas será preciso se esforçarmuito
para que o boin-senso predomine.
À noite, você não terá dificuldade

parabrilhar: você será o centro das
atenções. Cor: rosa.

'D Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Corra atrás dos seus sonhos,
mesmo que eles pareçam muito
distantes. Pode surgir uma boa
oportunidade nos negócios. Mas,
para ter sucesso, terá que enfren
tar obstáculos. Antes de se envol
ver com alguém, veja- se a pessoa
não é comprometida. Cor: roxo.

Aquário
21/1a18/2-Ar

Se você se dedicar e mostrar

responsabilidade, pode ser re

conhecido no trabalho, Há boas
chances de alavancar sua carreira:
fique de olho e encare problemas
com determinação. Um programa
com os amigos pode ajudarnos as
suntos do coração. Cor: roxo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

No trabalho, correi alguns
riscos pode trazer melhores resul
tados do que agir demaneira con
servadora: mostre que tem inicia
tiva! Terá disposição para encarar
a concorrência. Alguém com uma

boa posição social pode atrair sua
atenção na paquera. Cor: branco..
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Instalado o escritório
daAcaresc em Jaraguá
o jornal Correio do Povo noticiava no dia 15

de agosto de J959 a instalação do escritório. da
Acaresc :ID J�guá. A instalação acontece�/<lia
8 de agosto na'Ayenida Getúlio Vargas, 66�t O

engenheiro agrônomo Eli Correa, chefe do escri
tório, esclareçeu.paraas autoridades e comuni
dade presente'as finalidades e qual o trabalho a

.

ser realizadô Pelo órgão na cidade e apresentou
as extensicmistas rurais, Hilta Garcia eYedaFis
cher. A atua�o deste órgão é de grandéjmpor
tância para.o d�senvolvimento rural da re Ião,

No relatóri().de 1922 do município de Joinville
são relatadas as conclusões de um Congresso de

Superintendentes, ocorrido em Florianópolis, por
iniciativa do governador Hercílio Pedro da Luz. O

primeiro ponto era sobre instrução pública:
.

� "a) o Estado manterá em cada município
uma escola para cada grupo demil habitantes;

b) os municlRios empregarão no mínimo 5%
de sua renda em instrução pública;

c) apartirde 1924 ficará a cargo dosmunicípios
. nas zonas rurais, a casa e omobiliário escolar;

d) os municípios promoverão a organização
de sociedades escolares que. possam fazer jus
aos favores que o Governo do Estado estabelecer

para essas associações;
e) o Estado auxiliará os municípios na cons-

trução de prédios para escolas rurais."
No Distrito de Jaraguá havia diversas as

sociações escolares que atuavam onde o setor

público não havia instalado escolas. Estas asso

ciações eram responsáveis pelo pagamento do

professor, prédio e mobiliário escolar, além dos
livros necessários ao aprendizado de seus filhos.

ACERVOARQUIVO HISTÓRICO

icende· Italíane.L
ê redacao@ocorreiodopovo.com.br

LA CANZONE NELI! APPRENDIMENTO
DELLALINGUAIT�A
Insegnare una lingua straniera,

in questo caso, la lingua Italiana,
richiede dal insegnante andare 01-

·
tre la semplice conoscenza della

língua o della cultura deI suo paese
di origine. L'insegnante dovrà stare

·

fisica e psicologicamente preparato
a svolgere iI suo obbietivo. Necessi
tarà, nella stessa misura, essere si
curo della base teorica che sostiene
la sua pratica e tutte le attivítà pro
poste ai suoi allievi in modo grade
vole e significativo. Sarà di questa
teoria internalizata che verrà fatta
la scelta della strategia adatta, am
ministrando le lezione di forma
ad assicurare l'acquisizione o l'ap
prendimento della lingua attraver

so una pratica efficiente.
E stato già comprovato che per

imparare una lingua straniera, gli
allievi hanno bisogno di un am

biente accogliente e gradevole, .in
cui possano sentirsi confortevole e

apperti alle novità chegli vengono
presentati, Tra gli autori piu cono

sciuti si trova Stephen Krashen,
con sua teoria della Second Lan

guage Acquisition, evidenziando

l'ipotese del filtro affetivo, iI quale
trata "di una difesa psicológica che
la mente erge quando si agisce in
stato di ansia, quando si ha paura
di sbagliare, si teme di mettere a

rischio la propria immagine, e cosi
via." (KRASHEN-1988).

Secondo questo autore, la lin

gua dev'essere presentata alIo

studente di forma naturale, attra
verso una quantità giusta di input
comprensibiIe come introduzione
del nuovo argomento che 'si desí
dera insegnare. Perciô, l'ambiente
non deve presentare nessun tipo
diminacia'o pressione eccessiva, al
contrario, deve essere rilassato, ac
cogliente e sopratuttomotivatore.

AI dare credito alI'autore cita

to, l'insegnante deve assicurarsi di
utilizare come input, un vasto nu

mero di informazioni significative e
le strategie piú adatte al suo scopo.
Deve anche stare attento alle carat
teristiche proprie dei suoi allievi,
alIe loro difficoltà, iI loro livello di

apprendimento, alIa loro curiosità

e, particolarmente, alloro grado di
motivazione per ogni lezione. L'età
cronológica degli allievi é anche fa-

.

tore importante nelmomento della
scelta per la migliore strategia ad
essere utilizata nel processo.

Come insegnante di Italiano,
valorizando iI dueto teoria e prati
ca, faccendo attenzione alIe caratte
rische degli allievi, propongo l'uti- >

Iizo delle canzoni italiane, di tipi e
.

epoche vari, come strumento per
insegnare la lingua di forma signi
ficativa e dívertente.

Tra i motivi piú validi per l'uti
lizzo delle canzoni per insegnare
la lingua ci sono: II fatto che essa

. rappresenta attraverso una lingua
simile alIa lingua parlata, le emo

zioni, i sentimenti d'angoscia o di

•
Resumo empOrtuguês:

Toda prática desenvolvida em sala de aula

pelo professor de linqua estrangeira deve estar

teoricamente fundamentada. Assim, na utiliza

ção de canções italianaspara o ensino da língua
italiana, a professam. busca fundamentação na

teoria da Second Language Acquisition, do au

torStephen Krashen, que evidencia a hipótese do
filtro afetivo, segundo o qual, o aprendiz lança
mão de defesas psicológicas quando se encontra

em estado de ânsia, ameaça ou medo de errar,
pondo em risco a própria imagem, por exem-

.

pio. Segundo o autor, o professor aeve utilizar
se de informações significativas e estratégias
que mantenham o filtro afetivo baixo, ou seja,
um ambiente relaxado, confortável e acolhedor,
com quantidade significativa de input, propor
cionando a aprendizagem. Acredita-se, então,
que a utilização das canções italianas como ins
trumento de ensino e aprendizagem da língua,
assume seu grau de importõncia, pois, além de

proporcionar um ambiente relaxado, confortá
vel e alegre, a letra de uma canção apresenta
infonnações válidas enquanto as estruturas da

língua são vistas de forma viva e dinâmica. As
atividades com música e canções em sala, resul
tam nasmaisproveitosaspor lidarem com erno
ções e conhecimentos concomitantemente.

.

di II, ..

gioia, comuni alIa popolazione di
un luogo o di un momento storico,
bassando, in questo modo, iI "filtro
affettivo" degli studenti, generando
la motivazione attraverso iI clima
rilassato e divertente che tal pratica
puo indurre; la canzone favorisce
lo svolgimento físico degli studen
ti perche permete i movimenti del
corpo nello spazio e tempo deter
minato; puô portare informazione
vera sulle cose diverse come: rela
zioni personali, politica, storia, et
nie, umore e differenze socio-cultu
rali, etc; permete iIlavoro con tutte
le abilitá nell' insegno della lingua:
ascolto, scritta, lettura e conversa

zione; migliora la concentrazione;
aiuta la memoria; porta iI senso di
comunità al gruppo; motiva l'ap
prendimento;

.

trasforma l'ato di

imparare in'atività divertente; puô
anche aíutare a scoprire i talenti

degli studenti. La canzone associa
ritmi mentali, fisici e emozionali

responsabili per creare uno stato di
profonda concentrazione necessa

ria alI processamento e aprendizato
del contenuto o informazione.

. Infine, tra tanti esercizi e atti
vita realizati in classe, sono state

le Iezioni con musicalcanzoni le
piú proffitose e con i migliori ri
sultati fino ad oggi, faccendo cre

dere, ancora di piú, nell'utilizo
delle canzoni italiane come stru

mento valido all'apprendimento
della língua italiana.

FOTOS DIVULGAÇÃO

".

��

�. �/"
Alunos de italiano da Escola Municipal Albano

Kanzler com a professora Marí Neiva

QuemaaÍfla. .,adiaD
\ 'Marí Neiva Rodrigues dos Santos é graduada em Letras-Português

e Inglês- pela Unoesc, especialista em Língua Portuguesa e Língua
Inglesa e Mestre em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa pela
NMSU-New Mexico State University. Certificou-se em Língua Italia
na em 2009 e vem atuando como professora de inglês efetiva na rede
municipal de Jaraguá do sul, ao mesmo tempo em que leciona Italiano
no Projeto Italiano nas Escolas. Trabalha, também, como professora de
Italiano no Círculo ItalianoTrentino de Jaraguá do Sul e presta serviços
particulares com revisão de textos em português, tradução e versão de
textos em italiano e i nglês. Está com viagem marcada para a Itália, em
janeiro de 2014, onde fará a continuação do curso de Literatura e Lín
gua Italiana iniciado em 2012, na Província de Belluno.
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Ajadefi não vai cobrar
• •

mais estacIonamento
GRATUITO Direção do Hospital Jaraguá encerrou
contrato com a entidade, que tinha direito ao serviço

Débora Remor

Oestacionamento do Hospital
e Maternidade Jaraguá será

gratuito a partir do mês que vem.
A decisão tomada pelo conselho
administrativo da unidade foi co
municada ontem a atual respon
sável pela cobrança, a Associação
Jaraguaense dos Deficientes Físi- .

cos (Ajadefi).
O diretor do hospital Jeferson

Gomes informou que a rescisão
do contrato de exploração do ser
viço de estacionamento responde
a uma demanda dos usuários do

hospital. "Recebemos em nossa

Ouvidoria constantes reclama

ções em relação à disponibilidade
de vagas no estacionamento. Com
as obras do hospital e no pátio sa-

bemos que a qualidade do esta

, cionamento, que já está ruim, vai
piorar ainda mais. Por isso não
achamos de bani tom cobrar",
explicou. O estacionamento tam
bém vai passar pormelhorias e as
obras devem começar em breve.

A partir da notificação, feita
ontem, a administradora do esta

cionamento tem o-prazo de trinta
dias para suspender a prestação
do serviço. Mesmo tendo partici
pado da reunião com a direção do
hospital, O presidente da Ajadefr
Valdecir Titon, disse que ainda
não foi comunicado oficialmente'
da decisão. Ele .informou que vai
se pronunciar sobre a novadeter

minação na manhã de hoje, de
pois de se reunir com integrantes
da entidade.

I

LIBERADO A partir de setembro, os veículos que forem

para o Hospital Jaraguá não serão cobrados para estacionar.

Oportunidade é ter vários opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar expeiiêncios e ter acesso à cultura e 00 lazer, A Feiro de Oportunidades
Viocredi traz isso e muito mais, Participe, Irogo a sua família e descubro como o íntegroçõo dos p.essoos pode se tornor uma parceria de sucesso,

! BANCO REGIONAL DE

I DESENVOLVIMENTO DO

I EXTREMO SUL

I

Diados Pais

Comércio fatura
menos no período

A indefinição política e econô
mica e a inflação derrubaram as

vendas do Dia dos Pais no varejo.
Na semana que antecedeu a data,
as consultas ao Sistema de Prote

ção ao Crédito (SPC), que apon
tam o volume de vendas a prazo,
cresceram 1,68% em relação ao

mesmo período do ano passado.
O índice ficou bem abaixo dos

4% projetados pela Federação das
CDLs de Santa Catarina (FCDL
SC). As vendas na data já vinham
caindo nos últimos anos.' Em

2010, foi de 7,5%; no ano seguín
te, 5.4%; em 2012, 4,23%; e este

ano,1,68%.
"O Dia dos Pais tem menos

apelo que outras datas, como o

Dia das Mães e dos Namorados.
Acreditamos que, nesta época de

indefinições, o consumidor tenha
deixado para gastar um pouco
mais no Dia das Crianças e Natal",
avaliou o empresário Sergio Me

deiros, presidente da FCDL SC.

As estatísticas da FCDL mos

tram que, neste ano, o Dia das
Mães (4,35%) também teve de

sempenho melhor que os pais.

Fetra de
0P0R1'UNIDADES
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Corregedor.geral .

descarta suspensão
COMARCA

Delegado geral
aguarda resultado
do processo para
definir sobre,

transferência

Débora Remor

embriaguez ao volante. "Os
fatos estão relacionados a

vida privada dela, mas por
se tratar de uma servidora

pública, estamos investi

gando possíveis infrações",
disse o corregedor geral Je
ferson de Paula. "Pelo meu.

entendimento, não se tratá
de nenhuma infração grave,

Ocorregedor geral da como corrupção ou impro
Polícia Civil de Santa bidade administrativa, que

Catarina, Jeferson de Paula, justificaria o afastamento
não acredita que as denún- das funções ou a transferên
cias administrativas e crimi� cia. Mas a decisão final é do
naiscontra a delegada Lívia delegado regional, do dire

Marques da Motta possam tor de polícia do litoral e do
acarretar afastamento da delegado geral", esclareceu,
função ou a sua suspensão . comentando sobre a hierar

preliminar. Ele enviou um quia a qual a policial está.su
delegado corregedor a Jara- bordinadà.

guá do Sul para realizar uma O delegado geral de Po
sindicância. O trabalho deve lícia Civil catarinense Aldo
demorar cérca de ummês. Pinheiro D'Ávila, - através

O delegado corregedor da assessoria de imprensa,
começou ontem a ouvir de- informou que só vai se pro
poimentos dos envolvidos nunciar sobre o caso quando
na ocorrência de sábado de receber o resultado da Cor

manhã, quando a delegada regedoria. A' transferência
Lívia teria desacatado po- da delegada Lívia para outra
liciais militares que foram comarca, pedida pelo dele
chamados por vizinhos dela gado regional Uriel Ribeiro,
por· perturbação de sosse- - também depende da mani

go, danos ao patrimônio e festação do corregedor.

Oneíma tudo

Droga-s são incineradas
pela PM e Civil em Jaraguá

A Polícia Civil realizou
ontem' a incineração de
cerca de 30 quilos de entor
pecentes, na manhã de on

tem, em Jaraguá do Sul. A

droga foi apreendida entre

2010 e 2011 e está relacio
nada a 120 procedimen
tos por tráfico e porte em

Jaraguá do Sul e Corupá.
De acordo com o delegado
titular da Delegacia da Co-

. marca, Adriano Spolaor, a

última destruição de entor
pecentes ocorreu há cerca

de dois anos. "Mais de 90%
era de maconha, alguma
coisa em crack e pouquíssi
ma quantidade de cocaína",

.estimou. O Instituto Geral
de Perícias, o Ministério

Público e a Vigilância Sa
nitária -acompanharam a

incineração, realizada em

uma olaria na Estrada Ga
ribaldi.

À tarde, uma outra ola
ria, no Bairro Três Rios do

Norte, também foi palco da
queima de drogas apreen
didas pela PM com usuá
rios no ano passado e este

ano. Maconha, cocaína,
crack

.

e ecstasy, além de
utensílios como cachim

bos, estavam relacionados
a 79 Termos Circunstan
ciados. Em fevereiro, a PM
incinerou soog de entor

pecentes ligados a 62 TCs,
que estavam' armazenados
desde 2009.

EDUARDOMONTECINO

DELEGADA Lívia Motta é alvo de sindicância da Polícia
Civil que apura infrações administrativas e penais

Entenda o caso
A Polícia Militar fOI cha

mada por volta das 6h de

sábado, em um condomínio
do Bairro Jaraguá Esquerdo.
Os vizinhos relataram que a

delegada teriabatido a cami
.
nhonete no portão, que não
abria por falta de energia
elétrica, e subiu as escadas

gritando palavras de baixo

calão. Quando a PM chegou
no local, o veículo estava es

tacionado em cima da cal

çada e a moradora apresen
tava sinais de embriaguez.
De acordo com o chefe de

comunicação da PM, capitão
Aires Volnei Pilonetto, Lívia
teria ofendido os policiais
com gestos e palavras.

EDUARDO MONTECINO

MILITAR Drogas apreendidas com 79 usuários foram
destruídas ontem à tarde em Três Rios do Norte

'

Perseguição
Motociclista bate em viatura

A colisão entre· uma

moto e um Corsa na Rua
Roberto Ziemann, no Czer
niewicz, em Jaraguá do

Sul, por volta das 23h de

segunda-feira, evoluiupara
uma perseguição e terrrri
-nou quando o suspeito ba
'teu em uma viatura da Polí
ciaMilitar emGuaramirim.
Um motociclista de 29
anos fugiu do local do aci
dente assim que os policiais
chegaram para atender a

ocorrência, seguindo em

direção a Guaramirim em

alta velocidade. Ele teria
-

avançado semáforos fecha-

Condenado
volta à cela

Um homem de 29 anos,

que cumpria pena em regi
me aberto por roubo, foi fla
grado descumprindo uma

das regras judiciais para o

benefício, que é a de se-reco
lher em casa depois das 18h.
Ele circulava pela Rua Ir

mão Leandro, naVila Lenzi,
em Jaraguá do Sul, porvolta
das 20h30 de segunda-feira
quando foi reconhecido por
policiaismilitares. Apresen
tado à Delegacia de Polícia,
ele foi encaminhado ao Pre
sídio Regional e a regressão
de regime será avaliada pelo
juiz da vara criminal.

dos, excedido a velocidade,
furado um bloqueio policial
e realizado .manobras peri
gosas até chegar elll uma
rua sem saída. Acuado, o
motociclista acabou baten
do na viatura e foi detido.
O bafômetro' indicou que
o motociclista não estava

embriagado e por isso a

PM lavrou um Termo Cir
cunstanciado por desobe
diência. Além das infrações
de trânsito, ele será respon
sabilizado por danos ao pa
trimônio público. A moto

foi guinchada e o homem
liberado.

'IVfaconha

Traficante
confessa atos

Um jovem de 19 anos foi

preso em flagrante e confes
SQUque fazia comérciode�n

torpecentes em Jaraguá do
Sul. O suspeito foi abordado
pela Polícia Militar quando
estava reunido com outros

quatrohomens que estariam

fumando maconha, na Rua

13 deMaio, no Czerniewicz,
no início da tarde de ontem.
Na revista pessoal do acusa

do foram encontradas lSg da
droga e na casa dele, na Rua
000 Schneider, a PM apre
endeu outros 128g e umaba
lança de precisão. O suspeito
foi levado aopresídio.

O SESI - SERViÇO SOCIAL DA' INDÚSTRIA

ERRATA

Unidade Regional de Jaraguá do Sul, sito à Rua Walter Marquardt, 835, Barra
do Rio Molha, torna pública aalteraçâo do anúncio, referente ao número de

.

vagas doProcesso Seletivo de Técnico em Gestão de Saúde Corporativa,
publicado dia 13/08/2013 neste jornal.

Onde lia-se: Número de Vagas: 01

Leia-se: Número de Vagas: Banco de Candidatos .

Demais condições do anúncio permanecem inalteradas.
CIVIL Delegados queimam quase 30kg de maconha,
cocaína e crack, resultados da prisáo1de!traflcantes '1�li_:_I_'_'_'_'_���������� �
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CITROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

NOVO
CITROEN C3 2014

• Motor 1.6 122 cv com Plex Start • Câmbio automático Tiptronic System
• Ar-condicionado digital e muito mais!

• Exclusivo para-brisa Zenith [exceto versão Origine) • Novo motor VTi 120 Flex Start 122cv
• ABS e Air bag duplo de série.em todas as versões e muito rnaís!"

LEmonDE'
.

'

JARAGUÁ DO SUL-Av. Pref',WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau-NOVOTEL. (47) �27O-,18�8
-

�

I \ FLORIANOPOLlS I JOINVILLE I BLUMENAU I CRICrUMA I LAGES I ITAJAI I TUBARAO

'J
. A D O R E C I T R O EN, WWW.LEMONDE.COM.BR

A PARTIR DE

R$S1.990�
À VISTA

VERSÕES A PARTIR DE

R$39.9901

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 42.990,00 e COC reaiizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48
parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Cltroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 51.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99%
a.m + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00.-'
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento • - ,

,
.

Wii>
simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 20/08/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revlsoes em seu veiculo regulannente_�

10.000 '. 20.000 30.00q 40.000.

4XR$ sr.oo 4XR$135,OÕ 4XR$"27,00 4XR$'135,OOPARA TODAS AS OFERTAS CITROE'N
4XR$99,00 4XR$152,OO 4XR$132,00 4XR$152,OO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROe:O
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So,telo • Lance Limitado • Lance Livre

CRÉDITO
Grupo 570

30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00

60

meses

601,56
701,82
802,08
902,34

1.002,60
1.102,86
1.203,12

. 06 Contemplações
�

Reajuste a cada 12 meses
pela poupança

.�

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI14482

Contato 478499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

72

meses

510,56
595,66
680,75
765,85
850.94
936,03

·1.021,13

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
RS 95.000.00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(confOnne regras SFH)

84

meses

449,46
524,38
559,29
674,20
749,11
824,02
898,93

01 UNO 2014 OK

Este veiculo pode ser seu inteiramente Grátis...
Serâ feito sorteio entre os consorciados em dia

no aniversário do Grupo...

1 a Assembléia

15/08/2013

SEU VEíCULO
USADOVALE
COMO lANCE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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U jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWal�Gru� 1346· Baependi
Power Imports

Blumenau • Bal. Camboriú • Jaraguá do Sul
Joinville • Florianópolis· São José

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31/07/13 para o Kia Cadenza Z555, Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso novaíore de R$ 2.500,00
para oKia Cadenza. Fotos ilustrativas.

e ; : : . : : .• ':, ? _,,! .. .. �: ., ; i i:: , s r s
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A vida acontece aqui.
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o DIA DOS PAIS JÁ PASSOU,
MAS AS OFERTAS CONTINUAM!
Nesse mês de agosto a WS Imóveis preparou as melhores

ofertas pra PAI NENHUM BOTAR DEFEITO.
"

.....

...

......

Iws rrr:rmmI
47 3373.3404 , www.imoveisws ..com

Rua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
91 03�7819 ·�I'
8429-9334

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

Acesse: www�dauerimoveis.com.br

Rêf: d278 Ref, d282' Ref: d284

02 dormItórios sendo (1 com sacada),'
banheíro-sostal, salas integradas, cozinha,
área de serviço, sacada 'com -chur:rasqüeira,

01 vaga de gar:agem. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOCÊ BILÍNGUE

Wizard Guaramirim CONTRATA PARA AS SEGUINTES VAGAS

• Auxiliar de Se'rviços -Gerais
• Recepcionista
• Assessor Comercial
• Instrutor/Professor de Inglês

* Gentileza mencionar noemail qual a vaga pretendida,

Enviar currículo para:
guaramirim@wizard.com.br I', camilak.wizard@terra.com.br

CRÉDITO
R$ 35,000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

.. "
..

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$' 987;78
R$1.210,00
R$1.411,11
�$ 1.838,09
R$ 2.246.,56
R$ 2.655.,02
R$2.859,29

SPONC
c NS RCIOS

GRUPO .ESPECIAL COM,ATÉ.
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

M & CONSÓRCIOS

CRÉDITO
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 1.80 . .000,00
R$185.000,OO
R$195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,.00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 26.0.0.00,00.
R$ 270..0.0.0.,.00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
RS 1.504,29
R$ 1.546,07
RS 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2:047,50
R$ 2.112,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCE,LAS
R$ 1.5.0.00.1),0.9
R$16.o.00.o,o.o
R$ 18.0.0.00,00
R$ 185.0.01),0.0
R$ 195 . .0.00,0.0
R$ 205.00.0,00
R$ 210..000.,0.0
R$ 23.0.0.00.,0.0.
R$ 245.000,.00
R$ 260..001),00
RS 270.0.00,00

R$ 1.710,0.0
R$ 1.824,.00
R$. 2.052,0.0
R$ 2.109,00
R$ 2.223,0.0.
R$ 2.337,0.0
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00.
R$ 2.793,0..0
R$ 2.964,00
R$, 3.078.00

Rua Linda Rux Mathias, '36 • Baependi • Jaraguâ do Sul

,III. 1,��P:89256��-�m�I�_�IT��!��n�'�mlilililil�111��������������������,'
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PROMOÇÃO

DESCUBRASEU
PREMIADO.

VÁATÉA EMMENDÕRFERPARA
DESCOBRIRASMELHORESOFERTAS.

A

VOCEAlND PODEDESCOBRIRQUEGANHOUUMCARRONA HORA.

01aSsic IL'S HI2lil�3Ilm�" IRle�lDlilwer (:&UJ�9RE�l'JCilillllallR6l:�)., 100m [liJlleçe [Iillil!lmlilcililJilal ii�lSta ii palttir de R$ 24..'99!l aeUaLf 1_04P 21l13121H4, f�elqMlWer (5P48FE opcional R8C); com preço de nota fiscal de fábrica, conforme nota fiscal da

General !MalOlrs do iBJ:asillLttda.�lle 1L1l Lt4;l,jj)"13/l])f3. fíconliljllex(§N�ID fllljilCiornal Rm�},mm preçopremlilciollal àvista a paJilirde R$ 37.900,00.Oolldiçõesválidas para veículos Chevrolet O km disponíveis nos estoques das concessionárias

paJiticipa[,ltes, Ilãm \Validas ,ara tmooa'limade Ide \VeAda irlIirelo <tiIa fãbJiíca, ttaJlislas e prodt!ltor rurai. ifOOos os planosmencionados estarão sujeitos a prévia aprovação de créditó. Condições de preço e promoções válidas apenas no período de

149(])8/1IlY�3.oll enqlllarntoQl!lfarelilillOSeslolilllles l!illil lEstada lIiIe SômÍ3 CalalÍif:la.Os \veioliilms IOlilevJl@le1:eslãorem(QOJilJmmidadecomoPROCONVE - Programa deControle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Preserve a vida. Use o cinto

de seguraliça.A imagem Ido veloulo lê àluslrafiva, 1IiIã@lCOrndirenleneoessaJiiamentemmlOrnlildelo imllllloiadl;)_ [Mais iIlfOllJlações pelo sí!e www_die1JT<!lletoombr. Consulte condições na sua concessionária participante quanto a preço, taxas de

jl!Joosemmiíç0esde lfíf,janciamem aql!li alilllJf,jcia�o:s. SA:C:: ((!}8IDID1«lI141,@íi)_ Ollllli!!lmmaGMA'C:: (ilSIDID 122602L

'RESPEITE OS L'IMITES DE VELOCIDADE.GMAC

,AGILELTZ (R9K) 2013/2013COMPLrnJ

PREÇOPROMOCIONALÀ VlSTA.A PARTIRDE .

-R$37.990
DlflE:ÇÃl)HIIJRÁlJlJCAIAR-CONOICIONADO/AIRBAGDUPLOIABSCOMESQIPIl.U7DAuroM4T1ço/COMPlffAI;XIRDE
I1GRl1OISOMaJMBI..UE7OOT1t esa 8lTI!.4M ALOOl.IAR/ TRIO EI..ÉTRICO/RODAS 15"DEALlJMfNIo/ACENDIMENTO

Nm»IJÁmlOOSFAAÓlS/FARÓJSELANTERNASDENEBUNA/AI..ARME/27POR1A-f1BJETOS

CLASSICLS(R6R) 2013/2014

PREÇOPROMOCIONALÀ VlSTAAPARTIRDE

R$24.990-
MCm1R tGVHCECOM78CVIPOHrA-MALAS390umoslARQUENTEIAl.ARMESONORODEFARtÍIS

UGAOOSIPARA-CHOQUESNA CORDO vElcuwIDESEMBAÇADORDa ViDRO TRASBROI
PAlNELrJEINSTRUMENroSCOMCONTA-GlROS/PRCJrE1ORDECÁRTER/PREPARAÇÃODESOM

• 'I 1 I . � ; I +.
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Juventus confirmado
na Copa Santa Catarina
MAIOR DA HISTÓRIA Treze equipes disputarão a Copinha, que vale uma

vaga na Copa do Brasil de 2014. Entre os .grandes, só !l Joinville participa.

Na tarde de segunda-feira, dia
12, foi realizado o conselho

técnico da Copa Santa Catarina,
na sede da Federação Catarinen
se de Futebol (FCF), em Balneá
rio Camboriú. A reunião definiu
os primeiros detalhes da disputa.
Representado pelo presidente
interino Jeferson de Oliveira, o
Juventus compareceu e confir
mou suaparticipação no torneio.
Outras doze equipes participam
da competição.

Em consenso, o início da

disputa foi marcado para o dia

13 de outubro, com o término

previsto para 15 de dezembro.

Criciúma, Figueirense, Avaí e

Chapecoense não demonstra
ram interesse em integrar o

campeonato, ao contrário do
Joinville, atual campeão. Entre
os pequenos, o Brusque ale

gou que não foi comunicado.
O Camboriú compareceu, mas

apenas para comunicar a sua

ausência.
Com isto, os clubes foram

divididos em três grupos, com
quatro equipes cada. Na 'Cha
ve 1\ estão Caçador, Canoinhas,
Concórdia e Porto. A 'B' conta
com Atlético-IB, Juventus, Me
tropolitano e XV de Indaial. Na
'C' encontram-se Guarani de

Palhoça, Hercílio Luz, Imbituba
e Marcílio Dias. Disputando o

Campeonato Brasileiro da Série

B, o Joinville só ingressará no

quadrangular final.
Com o objetivo de aumen

tar o número de participantes
na competição, a FCF convidou

equipes da Divisão Especial,
além de isentar a cobrança de
taxas de arbitragem e de inscri

ção para as equipes. Essa é vista
como a maior Copa SC da his
tória. A princípio, a competição
terá como atrativo apenas uma

vaga na Copa do Brasil- de 2014.
-

Ainda sem contar com pro
fissionais no elenco, o Juventus

aproveitará o torneio para valo
rizar os atletas da base. Márcio
Ventura será o técnico.

HENRIQUE rORTO/AVANTE!

OPORTUNIDADE Cumprindo boa campanha no Campeonato Catarinense, atletas da equipe Junior devem disputar a Copinha

Tênis

Terceira etapa do Circuito ATJ conta com 95 atletas Inscritos
Teve início na noite de ontem,

.

a 3a etapa do CircuitoATJ de Tê
nis, que conta com 95 tenistas da

região, espalhados em onze cate

gorias. Diversos jogos estão mar
cados para a noite de hoje, nas
quadras de saibro do Beira Rio

Clube de Campo. A programa

ção inicia às 18h, com partidas
do feminino, sênior e 2a classe,
com término previsto para às
22h. A competição prossegue até
a manhã de domingo, quando
serão conhecidos 0S. eampeões

da etapa. Destaque para a elas-
. se VIP, onde se encontram os

atletas com maior nível técnico
e tem na sua liderança geral, o
tenista Egon Trapp Junior, com
70 pontos. "A expectativa para a

etapa éamelhor possível. Tenta-

mos sempre incentivar os atletas

para a prática do esporte e para a

confraternização, já que emmui
tos casos os tenistas só se reúnem

durante os torneios da ATJ", dis
se o diretor esportivo entidade,
Eduardo Clavera.

OCPI7
www.ocponline.com.br

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

RENOVAÇÃO Técnico Paxá

Stange prevê dificuldades,
pelo fato da equipe ser jovem

Basquete

Garotos sub-15'
no hexagonal

o basquete SUb-15 masculi
no de Jaraguá do Sul inicia hoje
a disputa do hexagonal final do
Campeonato Catarinense da ca

tegoria. Os jogos acontecem até
o próximo sábado (18) no Cen
tro de Eventos Cau Hansen, em
Joinville. Para chegarem até a fi

nal, os jaraguaenses disputaram
dez jogos, dos quais venceram

seis. A equipe comandada por
Paxá Stange busca seu quarto
título' estadual na categoria (foi
campeã em 2066, 2009 e 2010).

Para isso, compete com o

apoio da FME e patrocínio daUni
medo "Nossa expectativa é buscar
o título, mas sabemos da dificul
dade. Por isso, se ficarmos entre
os três melhores já será um gran
de resultado. Esse grupo é jovem
e de pouca experiência. Joinville
deve ser nosso grande adversá

rio", analisou o treinador.
A estreia da Unimed/FME

será às 17h, contra o Inovação, de
Chapecó. Na quinta-feira, dia 15,
a equipe volta à quadra 'para dois
compromissos. Inicialmente, às

8h30, encara o Clube Concórdia,
de Porto União. Maistarde, às 17h
enfrenta aADIEE, de Florianópo-

.

liso Na sexta (16) é a vez de desa
fiar a APAB/Blumenau, às 18h30, .

fechando a participação no hexa

gonal na tarde de sábado, às 16h,
contra aAABJ, de Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguaense participa da
maior regata do planeta

\
9.000 KM Velejador
percorrerá o trajeto
entre Londres e Rio
de Janeiro, a partir
do próximo dia 1º

de setembro

Lucas Pavin

Com aMarina da Glória
no Rio de Janeiro sen

do o porto-sede, a "Clipper
Round TheWorld Race"
considerada a regata oceâ
nica mais longa do Mundo
� terá um jaraguaense na

sua edição 2013-2014.
João Gustavo Togneri,

engenheiro mecânico da
Weg, faiá parte da "The
Dutchman's Team", que

..
conta com 17 tripulan
tes, sendo treze homens
e quatro mulheres, de
cinco nacionalidades di- .

ferentes. Eles cruzarão °
oceano em um barco Cli

pper 70, de 70 pés.
A primeira etapa da

regata sai de Londres em

10 de setembro, do Rio Tâ
misa (onde são esperadas
mais de 100 mil pessoas),
com destino ao Rio; tendo
sua chegada prevista no

começo de outubro.
João embarca amanhã

ARQUIVO PESSOAL

DIÁRIO DE BORDO Togneri pretende compartilhar o dia-a-dia de sua aventura através de um diário na internet
f'

para Portsmouth, na In

glaterra, onde segue um

cronograma até a largada
oficial. Provavelmente, os
velejadores correrão uma

regata neste período, já
que não conseguem ficar .

muito tempo só passean
do e sem competir.

"Na recepção do pré-

dia onde trabalho há um

mapa mundi, mostran
do onde a empresa está
presente, com suas fábri
cas, filiais e escritórios.
Às vezes me pego parado
em frente àquele. mapa
ao final do dia pensando.
Fico ali olhando aquele.
um metro de distância

entre Londres e o Rio de
Janeiro,e já parece bem
longe, É muito longe. São
mais de 9mil quilômetros.
É equivalente a percorrer
toda a costa brasileira.
Não há como não sentir
calafrios", disse Togneri
no seu blog, onde escreve

sobre suas experiências e

algumas curiosidades da
preparação para a regata.

Ao todo serão seis bra
sileiros na competição,
sendo que três moram no

País atualmente. Togneri
pretende disponibilizar os
relatos sobre o dia-a-dia
de sua aventura no ende
reço www.jgsailing.com.

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/
se, para a devida ciência ao responsável. segue a relação de títulos apresentados a pro
testo neste Cartõrícçparapagemento no prazo de3 (três) dias úteis, a contardesta publi
cação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito
osmotivos dasua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 256118/2013 Sacado: ALBERID PAGlECO DA ROSA Endereço: RUA
DONA ANlDNIA, 291 - NOVA BRASIll - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Ce
dente: TELE ALA8ME SlSf SEGURANCA ITD Sacador. - Espécie: pMI - N° TItulo:
0000478483 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 106,00 - Data para pagamento:
19/08/2013- Valor total a pagar R$178,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$
106,00 - Juros: R$ 2,01 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: z56:J38/2013 Sacado: BAZAR CIDA ITDA Endereço: RUA FRANOSCO
HRUSCHKA 1610 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP 89253-600 Cedente: ROBE BElLE
CONFECCOESITDAEPP Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 3590.5/04 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 608,46 - Data para pagamento: 19/08/2013-Valor total a pagar
R$691,56Descrição dos valores: Valor do título: R$ 608,46 - Juros: R$ 3,04Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 256218/2013 Sacado: FLORlANI INDDEPECAS ESPECIAIS ITDA Ende
reço: AVGlITUlJO VARGAS SN - CORÚPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BOOZ SERVI
COS EMPRESARIAIS ITDAME Sacador: BALMAQEQUlPAMENTOSun Espécie:DMI
- N° TItulo: 077-U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para pagamen
to: 19/08/2013-Valõr total a pagar R$532,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$
400,00 - Juros: R$1,06 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 37,60 - Diligência: R$ 58,36

Apontamento: 256282/2013 Sacado: FlUGUNZ AIJMENlDS S A Endereço: R ERMI
NIO NICOUNJ, N 65 KM 16 - SAN'D\.WZIA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000
Cedente: INSTITUTO DE MEIROWGIA DE SAN'D\. CAThRINA Sacador. - Espécie:
CDA - N' TItulo: 6023760 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.416,46 - Data para
pagamento: 19/08/2013-ValortotaI a pagarR$1.522,19 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.416,46 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10

.. Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL _ SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 45,88 Cedente:TECHIRONICICFBITDA Sacador:- Espécie:DMI-N°TItulo:0001654401-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 346,07 - Data para pagamento: 19/08/2013-Valor
total a pagar R$430,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 346,07 - Juros: R$1,84
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72 .•

Apontamento: 256219/2013 Sacado: J ZAPElLINI COM E SERVo ITDA Endereço: RUA
JOSE TEODORO RIBEIRO 658 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: CO
NESUL CONSUITORIA E NEGOCIOS ITDA Sacador. MARCIA REGINA ALVES DE
ARAUJO DALPRA - M Espécie: DMI - N' TItulo: PROl0030/01 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$198,90 - Datapara pagamento: 19/08/2013-Valor total a pagarR$275,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$198,90 - Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,SO - Diligência: R$16,75

Apontamento: 256124/2013 Sacado: SACE CAlCADOS CONFECCOES ITDA Endere
ço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,499 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89251-701 Cedente: JOSE CARWS MAFIlA O COMERCIANT Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 1234/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 214,20 - Data
para pagamento: 19/08/2013-Valor total a pagarR$285,41 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 214,20 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 256208/2013 Sacado: JCS ENGENHARIA CONSlJIT. E PARI. ITDA ME
Endereço: RUA GUll1lERMEWEEGE 50 SAlA 703 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-
610 Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DESERVICOS Sacador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 0000789302 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.500,00 - Data para
pagamento: 19/08/2013-Valor total a pagarR$2.575,64 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.500,00 - Juros: R$ 5,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 256401/2013 Sacado: VlDRACARlA PIAZ ITDA ME Endereço: R FEU
CIANO BORIDUNI, 1400 - BARRA DO RiO - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89260-090
Cedente: GlASSVEIRO COMVID ACESSbRlOS Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
0010000404 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 928,84 - Data para pagamento:
19/08/2013- Valor total a pagar R$1.012,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$
928,84 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 256284/2013 Sacado: MAlHAS SAN REMO ITDA Endereço: RUA
MARTIN STHAL, 638 - VIlANOVA - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89250-000 Cedente:
IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMEIENTE Sacador. - Espécie: CDA - N'
TItulo: 3001201 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 641,91 - Data para pagamen
to: 19/08/20\3- Valor total a pagar R$707,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$
641,91 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$,5,71

Apontamento: 256252/2013 Sacado:VIPARTEEMV01ANI'ES ITDA Endereço.AvMA
RECHALDEODORO DAFONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente:
CDOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: SIMONEvoiro
UNI OLCZ Espécie: DMI - N° TItulo: 700/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
145,00 - Data para pagamento: 19/08/2013-Valor total a pagarR$216,36 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 145,00 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 256193/2013 Sacado: MEfAMECMEfAWRGlCA ITDA Endereço: RUA
ALFIlEDODALPRA283 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89258-821 Cedente: IQB INDUSTRIA
Q\JlMlCA BRASILEIRA IlDAME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: oon49 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 97,92 - Data para pagamento: 19/08/2013- Valor total a
pagar R$174,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,92 - Juros: R$ 0,22 Emolu
mentos: R$12,25 - Publícação edítal; R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do
Povo", na data de 14/08/2013. JaraguádoSul (se), 14 de agosto de2013.

Manoel Gustavo Griesbacb TabeliãoSubstituto
Total de tí��s p���'i"r�: 12 : _ r. 1 J :

Apontamento: 256263/2013 Sacado: OBElAlR PEREIRA DE SOUZA - ME Endereço:
FEUCIANO BORIDUNI 210-BARRADORlO - JARAGUADq - -CEP: 89260-180

Automobilismo

Corupaense
Ao lado de Renan Me

deiros, de Blumenau, o

corupaense Acyr da Silva

representou o Vale do Ita-.
_pocu na quarta etapa do
Rali de Regularidade Mit
subishi Motorsports, reali
zado em Penedo (RJ), Bri
gando pelo título, a dupla
não teve bom rendimento

. na etapa e terminou na oi
tava colocação, na catego
ria Graduados.

Futebol amador

Cancelados
Em virtude dos recor

rentes episódios de agres
são física e moral contra
árbitros de futebol, a As

sociação Jaraguaense de
Árbitros enviou um ofício a

Liga Jaraguaense de Fute

bol, que optou por cancelar
temporariamente todos os

seus campeonatos em an

damento, exceto o das Es

colinhas, até que os ânimos
se acalmem.

Leõezinhos

Só vitórias
As categorias de base

do Jaraguá retornaram à

càmpo ontem, em partidas
válidas pela oitava roda
da da Divisão de Acesso.
Enfrentaram o Oeste, em

Canelinha, e conquistaram
duas vitórias. Os Juvenis

golearam por 4 a o (gols de
Antonio, Juninho, Everton
e Alex). Os Juniores por 5 a

1 (Guilherme (2X), Tanque,
Fernando e Fabinho).

Mole inhos

Junior vence
Mesmo jogando· fora

de casa, as equipes de base
do Juventus conquista
ram bons resultados con

tra o Atlético de Ibirama,
ontem, pela segunda ro

dada do returno Campeo
nato Catarinense. Abrindo
a tarde, os Juvenis empa
taram por o a o. No jogo
dos Juniores a vitória foi

por 2 a o, com gols de Bia
e Fausto.

'

, I
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Brasil encara a

melhor defesa
da Europa
AMISTOSO Canarinhos enfrentam a Suíça, na Basiléia, a
partir das 15h45. Equipe de Felipão está invicta há onze jogos

A Seleção Brasileira en

.l"\tra em campo hoje
para seu primeiro jogo
após a conquista na Copa
das Confederações. Jogan
do na Basileia, na Suíça, os
comandados de Luiz Feli
pe Scolari encaram a sele
ção da casa, às 15h45 (ho
rário de Brasília), no Saint
Jacob Stadium.

Para esta partida, Fe

lipão pode ser obrigado
a mudar o time campeão
contra a Espanha, no Ma
racanã. Isto porque o za

gueiro David Luiz foi pou-

pado do único treino antes
do jogo. Enquanto seus

companheiros trabalha
vam no estádio que será

palco do jogo; ele ficou no

hotel trabalhando com o

fisioterapeuta da seleção.
Caso não jogue, deve ser

substituído por Dante.
Com isto, a provável

equipe titular para o due
lo contra a seleção de me:
lhor defesa na Europa terá
Julio César; Daniel Alves,
Thiago Silva, David Luiz
(ou Dante) e Marcelo.'
Luiz Gustavo, Paulinho e

Oscar; Hulk, Neymar e

Fred. Já a Suiça, do técni
co Ottmar Hitzfeld, deve
entrar em campo com Be

naglio; Lichtsteiner, Klo
se, Senderos e Rodriguez;
Behrami, Dzemaili, Sha
qiri, Xhaka e Stocker; Se
ferovic (ou Gavranovic).

Vale lembrar que o

Brasil chega embalado por
seis vitórias seguidas so

'bre Japão, México, Itália
(2X), Uruguai e Espanha.
Ao todo, com Felipão, a se
leção canarinho acumula
onze jogos sem perder.

RAFAEL R1BEIRO/CBF

REENCONTRO Seleção faz seu primeiro amistoso após a Copa das Confederações

Copa doMundo-14
Mbrlstro do Esporte está preocupado

-

o Ministro do Espor-
te, Aldo Rebelo, admitiu
que empresas e governos
precisam aumentar o rit
mo das obras para que
os estádios das cidades-

sede da Copa do Mundo
de 2014 estejam prontos
até dezembro.

_
Seis obras

concluídas neste ano. A

situação mais avançada é
a de São Paulo. O estádio

já foram entregues e o do Corinthians está com

Governo espera que as mais de 80% das obras
outras seis sedes .��t�j�l:l:l_. __�I?:r?�J).!����� _ .. : _: : ., .. .. .

Confederação
Brasileíra

deAtletismo

Não deu
Fabiana Murer, a pri

meira e única brasileira
campeã mundial de atle
tismo, não conseguiu re

petir em Moscou o desem
penho de Daegu (2011).
Ontem ela terminou a final
do salto com vara na quin
ta colocação, depois de não
conseguir superar o sarra
foa4,75m.

Protesto
O treino do Fluminense

ontem, nas Laranjeiras, foi
marcado pelo protesto de
cerca de 50 torcedores, que
estiveram nas arquibanca
das e xingaram os jogado
res durante a atividade. Até
o atacante Fred, que está
com a Seleção Brasileira,
foi criticado e chamado de

"marqueteiro" .

Valdívia
Vivendo um grande

momento no Palmeiras,
Valdívia voltou a ter pro- _

blemas de lesão. Ontem,
o meia se apresentou à Se

leção do Chile com dores
musculares e foi cortado
pelo técnico Jorge Sam

paoli do amistoso contra o

Iraque, que acontece hoje,
na Dinamarca.

Metalalrgica LombanI
.
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JOVEM APRENDIZ
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OPORTU NIDADE

VEM Aí A FEIRA
DA POMTA DE
ESTOOUE.
GARAMTIA DE PRECO' BAIXO.
E DE ARREPEMDIMEMTO
PRA OUEM MÃo APROVEITAR.

As ofertas serão válidas apenas durante a feira e

enquanto durarem os estoques.

. XV Feira da Ponta de Estoque
do Rotary Club

Local: Arena Jaraguá
17 de, agosto (sáb) - das 09h às 21 h
1 a de agosto (dom) - das 09h às 20h

FO,omIGR·BI
-
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CONSÓRCIO DE IMÓVEIS BRADESCO.
SUA CASA NOVA A PARTIR DE R$ 441,'171 MENSAIS. USE SEU FGTS.2
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. __:::=.GoRtr§!-ça-:os-::planes na m�dida certa Rara você tirar
.cos seus projetos do papel. Ligue 0800 887 1580

�

ou acesse consorciobradesco.com.br � f<;lça uma
simulação. Se preferir. fale com o Gerente Bradesco. -
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