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Morte

Motociclista
bate em poste
Jovem de 18 anos seguia
para o trabalho quando

. sofreu o acidente, na
Estrada Duas Mamas,
em Schroeder. PÁGlNA20

Investimento
Dois bairros
com creches
Prefeitura projeta a

construção das novas
unidades em Três Rios
do Norte e Barra do Rio
Cerro. pt�19

�
Schroeder

•

cresceumais

Atualização do IBGE
mostra o município com
maior índice demográfico

�------------�------------�----------------------------�--�------��------� ��8
na região em 2013.
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Boa pedida é
uma paleta

.

'm'd�,�D
Talentos
infantis

o cozinheiro dos amigos,
ensina a preparar uma carne

.

de cordeiro, temperada
com vinho branco e alecrim.

Projetos envolvendo
diversos objetos ajudam
no aprendizado nasMIXescolas municipais.

Câmara derruba proposta
que. acabava com recesso.
REJEiÇÃO João Fiamoncini (PT), AdernarWinter (PSOB) e Pedro Garcia (PMOB) votaram

contra o projeto de lei que extinguia os 15 dias de férias parlamentares em julho.
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DO LEITOR

Narguilé
Segundo as estatísticas, em Jaraguá do Sul a maio

ria das pessoas que fumam afirmam que o primei
ro cigarro da manhã é o mais satisfatório do dia e o

acendem em menos de 5 minutos após acordar. Mui
tos chegam a fumar acima de 30 cigarros diariamen
te. Fumar em jejum é altamente prejudicial à saúde,
induzindo ao Infarto Agudo do Miocárdio, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, enfisema pul
monar, câncer de pulmão, laringe, faringe, esôfago,
estômago, entre outros.

Dosar e equilibrar as atividades rotineiras, buscar
estratégias para enfrentamento dos problemas, sem
acender um cigarro, no primeiro momento parece di

fícil; mas vale a pena tentar. Deixar de fumar exige a

mudança de comportamento, estilo de vida, hábitos e

adaptação a uma nova fase sem a nicotina.
Em Jaraguá do Sul, o Programa de Controle e

Prevenção do tabagismo fornece tratamento gratui
to desde 20.00, atualmente este serviço é ofertado
ao usuário do serviço de saúde na Unidade Sanitária
Central (localizada na Rua Jorge Czerniewicz, 800 -

Fone: 2106-8300) e para facilitar o acesso do usuário
ao serviço de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde
iniciou a descentralização para as Estratégias de Saú
de da Família Barra, Caie e Ilha da Figueira.

O tema da campanha do Dia Nacional de Combate
ao Tabaco desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Saúde de Jaraguá do Sul, através do ProgramaMuni
cipal de Controle e Prevenção do Tabagismo do ano

de 2013 é: "parece inofensivo, mas fumar Narguilé
equivale a 100 cigarros, induzindo a dependência

- química e porta de entrada para outras drogas".
Para o sucesso dessa campanha algumas unidades

de saúde estarão desenvolvendo algumas ações de

orientação. O objetivo da campanha deste ano é cons

cientizar a população e aos fumantes que o cigarro é o
maior causador do câncer de pulmão, principalmente
em forma de narguilé induzindo também ao câncer.

• Patrícia Farias, enfermeira

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
parae redacao@ocorreiodopavo.com.br

Serviço
Desconto de 80%
no Refis termina hoje

Termina nesta sexta-feira o prazo para o contribuinte

que quiser acertas as dívidas com a Prefeitura de Jara

guá consiga um abatimento de 80% no valor do débito,
através do Refis. O principal objetivo do programa é

regularizar dívidas de pessoas físicas e jurídicas com o

município, em impostos e taxas, como IPTU e ISSQN.·
O prazo final para aderir ao programa vai até 29 de no
vembro de 2013. Os valores de desconto, número pos
sível de parcelamento, prazos para pagamento e mais

informações sobre o Refis Jaraguá 2013 estão disponíveis
no portal da Prefeitura (www.jaraguadosul.sc.gov.br).

COM

Elas e o tempo
Santo Deus, o tempo passa e

elas não se emendam. E não
adianta uma "feminista" de plan
tão tirar o sutiã e me querer pro
var porA + B que as coisas muda

ram' não mudaram nada. Parece

que mudaram. Do que falo? Da

emancipação e da liberdade das
mulheres. Veja, por exemplo, se
tem cabimento esta manchete do

jornal O Globo: - "Filhos e cuida
dos com a casa freiam entrada da
mulher nomercado de trabalho".
A manchete vem de uma pesqui
sa feita por cientistas da Univer
sidade Federal Fluminense, RJ.
Alguma surpresa?

Agora veja este trecho da re

portagem, cheguei a sentir vômi
tos: - "Dupla jornada de trabalho
e culpa cristã impedem o avanço
das mulheres no trabalho". Culpa
cristã? Que estupidez é essa? Essa

Levada a questão para um

especialista em motivação de

consumo, ele estudou o texto
da propagánda e conhecendo
os valores "morais" da família
americana sugeriu uma modifi

cação na publicidade. Ao invés
de dizer que a dona de casa fi
caria menos tempo na cozinha,
passou a dizer: "Dona de casa,
com o novo café solúvel Tal e

Tal você terá mais tempo para
se dedicar à família".

Explodiram as vendas. As do
nas de casa "religiosas" achavam
que era pecado ficar menos tem

I pp na cozinha, trabalhando para
a família. Mas se o novo café as

�.. '�."o- / ' •

LUIZ CARLOS PRATES
lorota fez-me lembrar da história
do lançamento do café solúvel nos
Estados Unidos, lá pelo início da
década de 1950, século passado.

O café solúvel era uma revo

lução, não precisava ser moído,
não precisa de saco de coar, não

sujava a cozinha, nada, era rápi
do e saboroso. A publicidade de

lançamento do café solúvel ins
tantâneo dizia assim: - "Dona
de casa, com o café solúvel...
você ficará menos tempo na co

zinha": Mas não havia o que fi
zesse as donas de casa aderir ao
revolucionário produto.

iria 'libertar para ter "mais tempo
para a famíli?l";.ah, então, sim,
que viesse o novo café. Estúpi
das. De lá p�ra câ mudou pouco.
Mudou ... ?�"

'

• Elas
Se o leitor pensa que o título "elas" só interessa a elas,

cai do cavalo. Todos os homens têm mães, irmãs, filhas,
námoradas, amigas, mulheres, enfim, em suas vidas. Um
bom cidadão quer o bem dasmulheres, e elas não vão en
contrar esse bem metídas na cozinha e só cuidando de fi
lhos.Vão envelhecer, obermudão cai fora e elas ficam sem

estudos, sem qualificação para o trabalho e sem renda. E
vão fazer o quê, velhas e desamparadas? Não sejam bur

ras, gurias. Gritem independência de qualquer casamento
ouhomem. Ou depois não se queixem. Será tarde.

méstica. As trouxas, desculpe, quis dizer as mulheres,
continuam remando dentro e fora de casa, quase tudo
nas costas delas no trabalho doméstico. Sabes de quem é
a culpa? Delas. E a culpa começa quando elas poupam os

seus "machinhos", os seus gurizínhos, e dão os trabalhos
da casa :para as filhas... Estão semeando, vão colher.

• Eles
A pesquisa da Universidade Federal Fluminense so

bre as mulheres no mercado de trabalho diz ainda que,
mesmo desempregados e dentro de casa, os homens não
aumentaram em uma única palha sua mão de obra do-

• Falta dizer
O que você acha desta manchete? "Adolescentes

dizem que desejo de consumo de roupas, eletrônicos
e drogas contribui para a entrada no tráfico". Traba
lhar e estudar que é bom, os vagabundos não querem?
Querem é consumir como gente fina, do trabalho e dos
estudos. Vagabundos. E ordinários ainda lhes dão Es

tatuto da Juventude, Estatuto de proteção a pivetes e

a bandidos ferozes; menores de idade ... Safados. Esses
caras têm que levar uma sova para aprender.

Carreira

IFSC abre inscrições
para professores

A apresentação do espetáculo Folguedo
de Boi de Mamão volta a ser realizada hoje,
às 9h30 no Parque Municipal de.Eventos de
Jaraguá do Sul. A peça é encenada por 70
alunos da Escola Ribeirão Molha. O projeto
é realizado há 20 anos pela comunidade.
O valor do ingresso é de R$ 2.

O Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC) está com ins

crições abertas até o dia 6 de
setembro para contratação de
nove professores substitutos - e

temporários. As vagas sãó para
atuação em diversas áreas nos

câmpus . Araranguá, Caçador,
Gaspar, Jaraguá do Sul, Geral
do Werninghaus (Jaraguá do

Sul), Joinville, Palhoça e Uru

perna. A remuneração varia
de R$ 2.101,08 a R$ 5.022,65,
dependendo da carga horária
e da titulação do candidato. Os
interessados devem fazer sua

inscrição presencialmente jun
to à Coordenadoria de Gestão
de Pessoas (CGP) do câmpus
em que desejam concorrer à

vaga. O processo seletivo será

composto deprova escrita, ava
liação curricular e entrevista.
A taxa de inscrição é de R$ 15.
No ato da inscrição junto à

CGP, o candidato deve apre
sentar cópia do diploma de gra
duação ou certidão de colação
de grau, cópia do histórico es

colar, Curriculum Lattes, cópia
do documento de identidade e

pagamento da inscrição.
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CHARGE EDITORIAL

Na contramão
da sociedade

Na contramão do que o bom senso

pede, alguns vereadores de Jaraguá
do Sul decicliram não rejeitar o privilégio
dos 15 dias de férias de julho. Eles toma
ram urna postura que atendeu apenas o

interesse próprio e não do bem público.
A sociedade não entende como os vere

adores paralisam suas atividades no meio
do ano, enquanto a Prefeitura continua
trabalhando normalmente. E quase sem

pre nesse período de recesso, os legislado
res costumam ser chamados para sessões
extraordinárias porque a admínistração
precisa do parecer da vereança aos proje
tos urgentes. Mas para os representantes
da comunidade, abrir mão de uma parada
de 15 dias é visto como urna fragilidade da
Casa. Por isso, manter esse direito das fé
rias de inverno foi visto como urna vitória
do Legislativo.

Porém, quem perdeu nessa história foi
a própria Câmara de Vereadores. Além de

,

demonstrar urna arrogância autoritária de
. manter urn recesso, a Casa se distanciou
do pensamento de grande parte da popu
lação. A sociedade não aguenta mais ser

provocada com os privilégios aproveitados
pela classe política, enquanto a maioria do

povo se desdobra para pagar os impostos e
os salários dos próprios legisladores.

"
Câmâra de Jaraguá retrocedeu ao

não rejeitar o recesso de julho.

Abrirmão do recesso seria urn gesto de
humildade. Infelizmente, o resultado apre
sentado ontem no legislativo jaraguaense
foi de retrocesso. Poroutro lado, quem está
de parabéns são os vereadores de Corupá .

e Schroeder. Por unanimidade, rejeitaram
o recesso e serviram de exemplo positivo
para suas comunidades e região.

il Fale conosco
- '. '.

.
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DefesaCivil
Novos pluviômetros
em Jaraguádo Sul
Os quatro primeiros pluvi
ômetros, de um total de 20

aparelhos, já estão na sede da
SecretariaMunicipal da Defe
sa Civil de Jaraguá do Sul. O

repasse faz parte do Projeto
"Pluviômetros nas Comu

nidades", uma iniciativa do
Governo Federal mediante

parceria entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ino

vação. Além destes novos

pluviômetros em termos de

tecnologia de prevenção de
desastres naturais Jaraguá do
Sul hoje dispõe de seis esta-

ções hidrometeorológicas em
funcionamento sendo cinco
delas instaladas na Barra do
Rio Cerro e que pertencem à

empresa Malwee Malhas, e

outra, do grupoArroz Urbano,
no Jaraguá Esquerdo. Existem
outras 18 estações como estas

resultantes da parceria entre

Defesa Civil e Centro Católica
deSantaCatarinaque estãoem
fase de implementação. Omu

nicípio conta ainda com urna,

estação meteorológica da

Epagri, localizada no bairro

Jaraguazinho.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO· Nº 1378
09 - 16 . 17 - 23 - 24
32 - 35 . 39 - 43 - 45
49 - 61 . 64 - 69 - 70
72 - 82 . 83 - 93 - 96

.

QUINA
SORTEIO Nº 3277
08 -12·25 - 47 - 79

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04792
1 º 64.581 250.000,00
2º 85.265 17.100,00
3º 17.302 16.600,00
4º 05.747 16.100,00
5º 53.591 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1525

.

02 - 26 - 30 - 35 - 46 . 54

ERRATA
-·-Diferente do que foi publicado na

. página 20 da edição de ontem, a

declaração correta da proprietária
da escola de idiomas Loiane

Aparecida Ribas é que a ação
dos fiscais da Prefeitura foi ilegal.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�*:1 O Correio do po�o utiliza papelproduzido apartir de
<;:? fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Aumentou a percepção.
que se tem da corrupção.

Mas ela é resultado da

liberdade de imprensa e da

conscientização da população.
O principal item para-combater
a corrupção é a

transparência.
Onde há

transparência,
não há espaço
para desvios.

Escritor Oscar

Pilagallo, autor do
livro "Corrupção
- Entrave ao

'

Desenvolvimento
do Brasil"
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As excelências e seus poderes absolutos
Üsentimento dos vereadores jara�a

enses que votaram contra o projeto
que previa o fim do recesso parlamentar
de 15 dias em julho foi muito bem resumi
do ao fim da sessão de ontem por Adernar
Winter (PSDB). "Vocês do O Correio do
Povo e das rádios não vão mandar aqui.
Quem manda, somos nós". Pois é, para ele,
e para João Fiamoncini (PT), Pedro Gar-

cia (PMDB), e José de Ávila (PSD), que se

absteve, e também para Vitória Lazzaris

(PMDB), que votou a favor do fim das férias
de inverno,mas depois disse que se enganou
ao apertar os botões e que é contra o projeto,
esta foi uma questão de honra. Eles come

moraram uma vitória contra a imprensa,
contra os colegas que defendiam a propos
ta, mas também contra seus próprios elei-

tores. Porque estes parlamentares querem
continuar gozando do privilégio de tirar 15
dias bem no meio do ano para passear com
a família e outros 30 dias no calor do verão.
Afinal, qual é o problema disso? O mais

preocupante é constatar que não se pode
esperar grandes mudanças no jogo polí
tico quando quem define as regras são os

maiores interessados em usufruir delas.

EDUARDOMONTEClNO

ada
. AdernarWinter (PSDB) se levantou para comemorar com'João Fiamoncini (PT)

e José deÁvila (PSD) a derrubada do projeto que previa o fim das férias de inverno.
A surpresa maior ficou por conta da abstenção de Ávila, que até a hora da sessão
dizia ser favorável ao fim do recesso de julho. Já Fiamoncii:ri não estava com cara

de muitos amigos. A irritação teria sido causada pela quebra de acordo por parte
de Vitória Lazzaris (PMDB), que votou sim, mas disse que queria ter digitado não! HORNB RG

CARROCERIAS FR1GORIF1CAS

Namesma Dega na Câmara
Secretário municipal de Habita

.ção, Antonio Marcos da Silva, o Dega,
será convidado a detalhar as ativida
des da pasta em sessão da Câmara. O

requerimento, de Jair Pedri, foi apro
vado ontem, em plenário.

Em Itajaí
Notícia publicada emmaio de 2007. Abre aspas: "A

revitalização da rodovia SC 416, entre Jaraguá do Sul e
Pomerode, foi garantida pelo secretário estadual de In
fraestrutura, Mauro Mariani (PMDB), numa reunião
comempresários jaraguaenses. O asfaltamento deverá
ser realizado através de financiamento do programa
BID 5". Seis anos depois, a única mudança na rodovia
foi no nome, que passou a se chamar SC-no.

Vereadores vão hoje a ltajaí acom
panhados do promotor Marcia Cota,
da Vara Criminal, conhecer o com

plexo penitenciário de lá, considerado
modelo. A ideia do Estado é que Jara

guá do Sul receba estrutura parecida.

Curso liberado Resposta direta
Como teve pedido de informa

ções sobre o funcionamento da Co

dejas rejeitado pelos colegas em ple
nário, Jeferson Oliveira (PSD) levou
as dúvidas diretamente ao prefeito
Dieter Janssen (PP). As respostas
aos questionamentos serão elabora
das pelo gabinete. Jeferson elogiou o
diálogo com oExecutivo.

A Câmara de Vereadores de Ja

raguá do Sul aprovou ontem a par
ticipação de Jocimar lima (PSDC),
João Fiamoncini (PT) e assessora ém
congresso de três dias em Brasília.

Enquanto isso, a Prefeitura trabalha
com decreto de contenção de despesas ,

proibindo que tais eventos sejam ban
cados com dinheiro público.

-

Mutirão de Limpeza
A Associação de Moradores do Bairro Rau

promove neste sábado ummutirão para limpe
za e organização da horta comunitária, a partir
das çh, atrás da Unerj. O projeto da Prefeitura
é que 40 hortas funcionem espalhadas pelos
diferentes bairros da Cidade.

SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013

EM FOCO
o projeto de lei, de autoria de

Eugênio Juraszek (PP), que propõe
a criação da "Medalha de Honra
ao Mérito Geraldo Werninghaus"

fOi aprovado por unanimidade pela
Câmara. A medalha servirá para

honrar pessoas que tenham prestado
ato de bravura e heroísmo.

Geraldo Werninghaus foi um
dos' fundadores da Weg. No mundo

político, foi vereador, deputado
estadual e prefeito. "Um grande

homem que deixou saudades, pena
- não ter ficado mais tempo entre

nós", discursou Juraszek.

.. .. ..

O prefeito Dieter Janssen (PP)
recebeu das mãos do vereador Jair
Pedri (PSDB) convite para participar
da audiência pública que vai debater
a lei de tombamento do municfpio.

O encontro é uma proposição
do tucano e está agendado
para o dia 10 de setembro.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TCE tambémquerdecifrarplanilhas
O mistério das planilhas dé

custos das empresas de transpor
te público fez o Tribunal de Con
tas do Estado (TCE) interceder
no sistema, em Florianópolis. Ao
todo, 10 itens estão sendo utiliza
dos pelo tribunal para esmiuçar os
dados que juntos definem o preço
da passagem de ônibus. Audito
res do TCE ficaram durante mais
de uma semana na Prefeitura" da

capital, onde estão concentradas
todas as informações sobre o siste-

ma de transporte da cidade. A pre
visão é que todo o processo esteja
concluído até o fim do ano. Ques
tionamentos sobre as planilhas se

tornaram frequentes durante os

protestos realizados em junho em

todo país. A falta de transparência
da documentação é um dos maio
res problemas. De um lado, as em
presas alegam ter prejuízo, como
acontece com a Canarinho em Ja

raguá do Sul, de outro, os usuários
se queixam dos preços. Na licitação

que será lançada em setembro, em
Florianópolis, as planilhas deixa
rão de ter existir, a proposta é que
elas sejam substituídas por um sis
tema de controle de fluxo de caixa,
o que permitiria uma:pessoa com

o mínimo de conhecimento em

contabilidade entender os cálculos.
Com a nova concorrência, também
ficará estabelecido um índice de re

torno, ou lucro, menor para as em

presas, provavelmente de 6%, en
quanto hoje gira em torno de 12%.

vMínimo de R$ 722
,

O Senado quer plebiscito
O presidente do Senado, Renan Calheiros

(PMDB), anunciou ontem projeto" de resolução
para realizar um plebiscito sobre a reforma política
nas eleições de 2014. Os temas: coincidência das

eleições; fim ou não da reeleição; financiamento
público ou privado; sistema eleitoral; fim ou não
das coligações. Renan não acredita que prospere
na Câmara o plebiscito proposto pelo PT.

o novo valor do salário mínimo, hoje em R$
678, deve ser R$ 722,90. O anúncio foi feito on
tem pela ministra do Planejamento, Miriam Bel
chior. Ela esteve no Congresso para entregar ao
presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL),
a peça orçamentária de 2014. O texto deve ser vo
tado pela Câmara é pelo Senado até o fim do ano.

O reajuste passa a valer em 10 de janeiro de 2014.

Brasil pioneiro
O publicitário Mário Galvão resumiu bem a

situação diante da absolvição do deputado Natan
Donadon-de Rondônia, que foi condenado a 13
anos de prisão em regime fechado por peculato e

formação de quadrilha: ."0 país tem oficialmen
te o primeiro presidiário deputado do mundo".
Pois é. Donadon já havia entrado para a história
como sendo o primeiro deputado a ser preso por
corrupção, no cumprimento do mandato, desde
a Constituição de 88.

,.

"

POI1TICA
SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013

�'CASSIUS� CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

Desastres naturais
O Brasil assinou acordo com o Japão e vai implantar

projetos piloto para prevenção de desastres naturais. Pe
trópolis (RJ), Nova-Friburgo (RJ) e Blumenau (SC) rece
bem, no mês que vem, uma equipe de peritos japoneses.

Faltosos ajudam Donadon
o Partido dos Trabalhadores e outras siglas gover

nistas foram os responsáveis pelo maior número de
ausentes na sessão da Câmara que salvou o mandato
do deputado federal Natan Donadon (ex-PMDB), de
Rondônia. Os cinco maiores partidos governistas na

Câmara (PT, PMDB, PSD, PP e PR) têm juntos 289 de

putados. Na sessão de quarta-feira, só compareceram
para votar 219. Votaram a favor da cassação: 233 depu
tados e contra 131. Como continuará preso, Donadon
será substituído pelo suplente.

Lula agraciado
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique

Alves (PMDB-RN), comunicou ao ex-presidente Lula

que ele será agraciado com aMedalha de Suprema Dis
tinção da Casa. Esta é a mais elevada condecoração do
Legislativo brasileiro. O ex-presidente vai definir a data
em que poderá participar de cerimônia. A proposta da

condecoração foi do deputado Simão Sessim (PP-RJ)
e, imediatamente, acatada pelo presidente da Casa. So
mente outra personalidade da política brasileira tem

" Medalha idêntica, o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso. Ele foi agraciado quando o presidente da Casa
era o atual senador Aécio Neves (PSDB-MG).
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Vereadores mantêm as férias
NA CONTRAMÃO
Plenário rejeitou na

sessão de ontem a

proposta de lei que
acabava com recesso

de 15 dias de inverno

Carolina Veiga

A Câmara de Vereadores de
r\.Jaraguá do - Sul rejeitou,
na sessão ordinária da tarde de
ontem, o projeto de lei que pre
via o fim dos 15 dias de recesso

parlamentar no mês de julho.
O projeto de emenda à Lei Or

gânica Municipal foi rejeitado
com os votos de Ademar Winter
(PSDB), João Fiamoncini (PT)
e Pedro Garcia (PMDB) e com a

abstenção do presidente do Le

gislativo, José de Ávila (PSD).
Um dos autores da propos

ta, o vereador Jocimar Lima
(PSDC), considerou o resultado
lamentável e criticou a postura
do presidente da Casa. "Verea
dor tem que ter uma posição só e

EDUARDO MONTEcrNO

TRAPALHADA Vitório Lazzaris, ao centro, votou pelo fim do recesso, mas depois disse que apertou o botão errado

não mudar/de ideia em cima da
hora. É lamentável", afirmou.
Já Ávila usou a tribuna pára se
defender. "Cada um vota do jeí
to que quer. Não preciso de re
cesso e não preciso de lei para
trabalhar. Por isso me abstive

de opinião. "Eu me equivoquei.
Errei meu voto. Sou contrário
ao fim do recesso, mas apertei
o botão errado", justificou.

Para ser' aprovado, o pro
jeto precisaria da aprovação
da maioria absoluta dos vere-

adores, ou seja, de oito votos
favoráveis. A continuidade das
férias de julho para os vereado
res fez Jaraguá do Sul ficar para
trás dos municípios de Corupá
e Schroeder, que aprovaram
recentemente o fim do recesso.

do voto", afirmou.
O vereador Vitório Lazzaris

(PMDB), que se declarou con

trário ao fim do recesso durante
a última terça-feira, votou favo
rável à medida na sessão de on
tem. Contudo, ele não mudou
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Apoio a doutorado
Pesquisadores brasileiros com nível de dou

torado podem acompanhar por, pelomenos um
ano, projetos de desenvolvimento e pesquisa de
medicamentos em três centros especializados no
exterior: Cambridge, nos Estados Unidos, Paris,
na França, e Frankfurt, na Alemanha. O estágio
é oferecido pelo grupo farmacêutico francês Sa
nofi em parceria com aCoordenação deAperfei
çoamento de Pessoas de Nível Superior (Capes).
As inscrições estão abertas e podem ser feitas

pela internet até o dia 26. O intercâmbio será fei
to pelo Programa Ciência sem Fronteiras (CsF).
Aparceria da Capes com a Sanofi foi firmada em

março deste ano. Para este processo seletivo,
serão oferecidas oito bolsas, todas para estágio
no nível de pós-doutorado na área de pesquisa
e desenvolvimento de medicamentos sintéticos
e biológicos, e com foco na inovação tecnológica.

Juros X inflação
o Comitê de Política Monetária do Banco

Central (Capam) confirmou as expectativas e

elevou na quarta-feira a taxa básica de juros da
economia brasileira (Selic) em 0,5 pontos per
centuais. Foi a quarta alta consecutiva e estabe
leceu a Selic em 9%. O Capam avaliou que essa

decisão contribuirá para colocar a inflação em

declínio e assegurar que essa tendência persista ,

no próximo ano. A Federação do Comércio de
Santa Catarina recebeu a medida sem surpre
sa, considerando o cenário inflacionário, mas a
elevação dos juros onera o investimento eman

tém o País no patamar de baixo crescimento.

ReciclaCDL
A campanha Recicla CDL, realizada em

, parceria com a Fujama, comemorou em agosto
mais'um bom resultado. O total de materiais
retirados de circulação do meio ambiente, en
'ttegues nos pontos de coleta e enviados-para
reciclagem, soma 127 toneladas. É mais uma

conquista para Jaraguá do Sul, que desde o

início do programa em 2010 se destaca como o

município com maior movimentação no Esta
do. Dulcio Lenzi, diretor da CDL, informa que
a campanha continua e agradece a participação
da comunidade, que pode continuar entregan
do nos locais espalhados pela cidade itens de
informática (componentes e periféricos) para
descarte de acordo com as normas ambientais.

Convite a empresários
O jornalista Cláudio Prisco incitou ontem a

classe empresarialde JaraguádoSula se envolver
de maneira mais efetiva na política. No encontro
com a imprensano Sesi, avaliou o cenário político
com preocupação, mas disse que se as lideranças
sérias não se envolverem, as perspectivas tendem
a ser mais desanimadoras. "O movimento nas

ruas mexeu com o governo e com a classe políti
ca, mas tudo voltou a ser como antes", resumiu.
O articulista defendeu a reforma política' como
prioritária e com ela o voto distrital que, entende,
pode ser a redenção paramaior representativida
de parlamentar do Vale do Itapocu.

Ronaldo Corrêa

Empreendedor valorizado
A Prefeitura tem informações de que
rlpelo menos 1,6mil empreendedores
individuais atuam em Jaraguá do Sul,
mas somente 600 deles fazem parte dos
cadastros do município. Para organizar
o segmento que vem crescendo desde

que o governo federal concedeu o direito
à figura jurídica, a cidade passa a contar

com uma estrutura para atender a ca

tegoria. A partir de IOde outubro, uma
sala junto ao escritório doSine abrigará a
Incubadora de Empreendedores Indivi
duais (El), que oferecerá endereço fiscal
para quem hoje atua na própria residên
cia. Terão à disposição sala de reuniões

e poderão emitir suas notas fiscais com
este endereço. Ontem, o grupo de traba
lho que vem se dedicando a implantar
medidas paramaior agilidade no proces
so de abertura de empresas fez avaliação
dos resultados alcançados desde que o

caderno de atribuições foi definido, em
julho. ''Vamos cumprir a meta de ace

lerar os processos em até 48 horas para
as atividades de menor risco, que repre
sentam 80% dos casos. Nas demais situ

ações, segue o processo padrão, mas sem
excesso de burocracia", diz Benyamin
Parham Fard, presidente do Instituto de

Pesquisa e Planejamento (Ipplan).
EDUARDO MONTEClNO

Eleição 'na Facisc
A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) ele

ge nova diretoria hoje, às 9h30,'em Florianópolis. Ernesto João Reck, de São

Lourenço do Oeste, é o candidato em chapa única para assumir a presidên
cia no lugar de Alaor Francisco Tissot. Para o próximo mandato, no período
2013-2015, a Facisc passará a ter duas vice-presidências, ocupadas porAndré'
Gaidzinski e Christiane Hufenüssler, ex-presidente daAssociação Empresarial

" de Jaraguá do Sul.

Força nos benefícios
;-

A Facisc é uma das poucas entidades do gênero no País a ofereceruma rede
própria de cartões de benefícios, que atende de grandes indústrias amicroem
presas, commais de 8,8mil empresas credenciadas e conveniadas, abrangendo
212mil usuários em julho deste ano. Os bons resultados da RedeUtillevaram a

federação a apresentá-la a entidades empresariais e do comércio de seis países
da América Central, na última terça-feira, em encontro na capital de EI Sal
vador, tendo como exemplo o Util Card, cartão de compras no comércio com

desconto em folha. Juntos, os cartões Util Card, Util Alimentação e Util Re

feição movimentaram R$ 141,8 milhões na economia do Estado era 2012, um
crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

GoIjetas sem IC�S
A Fecomércio comemora decisão da Secretaria da Fazenda de excluir a gor

jeta da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de alimentação
e bebidas.em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares em Santa
Catarina. Decreto estadual regulamenta o benefício da exclusão da gorjeta no

cálculo do'ICMS e define que o valor não poderá ultrapassar 10% da conta e

deverá ser registradono cupom fiscal com a descrição da palavra "gorjeta". O
benefício tributário também foi estendido às empresas que optam pelo Simples
Nacional. A entidade alegava que a exclusão da gorjeta da base de cálculo do
ICMS minimizaria a carga tributária do setor empresarial além de ser favorável '

aos empregadores, empregados e consumidores do ramo alimentício.
.
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INDICADORES ECON

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,04% 29.AGOSTO,2013

CUS 1.295,30 AGOSTO.2013
SOVESPA +0,11% 29.AGOSTO.2013
NASDAQ +0.75% 29.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 16,90 -1,52%
VALE5 30,80 -1,44%
SVMF3 11,60 +0,59%

POUPANÇA 0,5210 30.AGOSTO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - SRENT +0,54% US$ 118,870
OURO -0,05% US$ 1408,260

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR. .»

DÓLAR COM. 2,3695 2,3701 +0,94%
DÓLAR TUR. 2,3400 2,4600 +2,08%
EURO 3,1290 3,1317 +0,09%
LIBRA 3,6603 3,6636 +0,57%

/

Estamosmais
endividados

De acordo com o Índice Nacio
nal de Expectativa do Consumidor,
o brasileiro está mais endividado;
O índice ficou em 110,3 pontos em

agosto, praticamente o mesmo re

gistrado em julho, quando alcançou
110 pontos. Mas é 2,t>AÍ inferior ao de
agosto do ano passado, informa pes-

.

quisa divulgada pela Confederação
Nacional da Indústria. Além 'disso,
os consumidores estão menos oti
mistas em relação à sua situação fi
nanceira, cujo indicador teve queda
de 0,7% na comparação com julho
e diminuiu 5,1% frente a agosto do
ano passado. O INEC ouviu 2.002, _

pessoas em 142 municípios entre os

dias 15 e 19 de agosto .
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Schroeder registrou
• •

o maior crescimento
POPULAÇÃO
Município
aumentou em 7,93%
a quantidade de

moradores neste

ano, conforme IBGE

OmUIÚcípio de Schroe
der foi o que mais teve

crescimento demográfico na
região. Conforme levanta
mento da estimativa popu
lacional de 2013, divulgado
ontem pelo Instituto Brasi
leiro - de Geografia e Estatís
tica (IBGE), o aumento foi
de 7,93% desse ano'em com

paração a 2012. Guaramirim
teve a segundamaior expan
são com 6,03%. Jaraguá do

• Sul apresentou um índice de
5,90. Corupá eMassarandu
ba tiveram quase o mesmo

crescimento, 3,96% e 3,95%,
respectivamente.

O levantamento da es

timativa é realizado anual
mente pelo IBGE. O estudo
foi feito com referência até
dia IOde julho. Segundo o

chefe da agência do órgão

EDUARDO MONTECINO

CRESCIMENTO Schroeder apresenta no novo levantamento 17,5 mil moradores

na região, Soldemir Zanella,
essa contagem serve tam

bém para ajudar na atualiza
ção do repasse do Fundo de

Participação dos'Municípios
(FPM). Esse repasse fede
ral é distribuído com cál
culo percentual baseado na

população. Municípios até

156,2 mil habitantes estão

escalonados em 16 índices

percentuais de distribuição
dos recursos. Na avaliação
de Zanella, a expansão po
pulacional de Schroeder
deve-se ao fato de ser um

município com uma boa

qualidade de vida, ter poten
cial industrial e com proje
ção de crescimento econô-

mico. Essa mesma análise
foi usada para justificar a es
timativa populacional de
Guaramirim. "Jaraguá do
Sul está com o crescimento
estabilizado. A capacidade
de expansão demográfica
está mais restrita, em com

paração aos outros municí

pios da região", avaliou.

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUl.-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

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

Apontamento: 257836/2013 Sacado: ADEMIR APARECIDO DE
SOUZA Endereço: RUAGERHARDTMUl.l.ER 1062 - Jaraguá do SuI
se - CEP: 89264-210 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Sacador.- Espécie:DMI-N'litulo:0233790002
- Motivo: fulta de pagaroentoValor. R$ 192,01 - Data para pagamen
to: 04/09/2013- Valor total a pagar R$275,66 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 192,01 - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 257620/2013 Sacado: FERNANDA JAQUELINE VI
LElA BARROS Endereço: RU Al.VIN BUTIENDORFF 36 - Jaraguá
do sul:se - CEP: 89260-675 Cedente: INDUSTRIA DE CALCADOS

. BillIlOOIlDAME Sacador - Espécie:DMI-N'litulo:737B-Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 450,00 - Data para pagamento:
04/09/2013- Valor total a pagar R$535,16 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 257940/2013 Sacado: LANCHONETEEPASfElARIA
MAE5 IlDA- Endereço: RUA REINOIDO RAU 40 - JARAGUA DO
SUL - CEP: 89251-600 Cedente: REAIFAC FOMENTO COMERCIAl.
IlDA Sacador. MARCIA REGINAAl.VES DE ARAUJO DAl.PRA - M
Espécie:DMI - N'litulo:PROl0442/0I-Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 470,00 - Data para pagamento: 04/09/2013- Valor total a
pagar R$541,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 470,00 -

Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 256988/2013 Sacado: lARRl HEDLUND DA SILVA
Endereço: RUA JOSE PAPP 100APTO 202 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-100 Cedente: BV FlNANCElllA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI - Nv Título: 131039806 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
2.186,42 - Data para pagamento: 04/09/2013- Valor total a pagar
R$2.932,20Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.186,42 - Juros:
R$ 663,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 257847/2013 Sacado: MARWNTENFEN Endereço:
AVMARECHALDEODORO DA FONSECA, 429 - CENTRO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: SPl.ENDORE EMPREENDI
MENTO MAT CONST IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
0094-09 - Motivo: fulta de pagamento Valor: R$ 2.285,15 - Data para
pagamento: 04/09/2013- Valor total a pagar R$2,362,64 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.265,15 - Juros: R$ 6,85 Emolumeo
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 10,79

Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência: R$16,75

Apontamento: 257901/2013 Sacado: REKDISTE COM DE MAT DE
CONS Endereço: RUAjOAOJANUARIOAYROSO - JARAGUAESQU -

JARAGUADO SUL-SC-CEP: 89253-100 Cedente: PlASTPllPININD
E COM IlDA-ME Sacador. - Espécie: DMI - N'litulo: :)330/2 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 2_377,92 - Data para pagamento:
04/09/2013- Valor total a pagar R$2.456,86 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.377,92 - Juros: R$ 3,17 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94Apontamento: 257912/2013 Sacado: MICHELUZZI IND COM DE
FlOSEMAlRAS IlD Endereço: RUAEPllAGO PESSOAlll-jARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 69251-000 Cedente: COMPANHIA TEXTIL
PE DE SERRA Sacador. - Espécie: DMI - N'litulo: 4544-A - Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 11.661,53 - Data para pagamento:
04/09/2013- Valor total a pagar R$11.747,71 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 11.661,53 - Juros: R$ 15,54 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$IO,79

Apontamento: 257914/2013 Sacado: SACRlSTEXTILIlDA Endere
ço: RUAGUILHERMEWEEGE 204 - Jaraguá doSul-se - CEP: 69255-
270 Cedente: TNTMERCURIO GARGAS E ENCOMENDAS EXPRES
SAS S Sacador. - Espécie: DMI - N'1itulo: RFE32648 - Motivo: fulta
de pagameotoValor. R$ 440,66 - Data para pagamento: 04/09/2013-
Valor total apagarR$527,31 Descrição dos valores: Valordo título: R$
440,66 - Juros: R$ 16,01 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital;
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 257888/2013 Sacado: PLANETA AGUA E AR PROJE
TOS Endereço: RUAAl.VINOSTEIN, 853 SAl.A0I - SAOLUIZ- JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 69253-630 Cedente:wrEK TECNOWGIA
Sacador. - Espécie: DMI - N'litulo: 120813 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 650,00 - Data para pagamento: 04/09/2013- Valor
total a pagar R$729,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$
650,00 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 257947/2013 Sacado:VALCIRARESI Endereço: RUA
WAlIERMARQUARDT 2777 - Iaraguá do Sul-Se - CEP: 69259-700
Cedente: AYMORE CREDITD E FlNANelAMENID E INVESTI
MENTOS S/A Sacador: - Espécie: CT - N' Título: 20015884710

-

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.392,22 - Data para paga
mento: 04/09/2013- Valor total a pagar R$4.620,87 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.392,22 - Juros: R$ 363,09 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 5,71Apontamento: 257896/2013 Sacado: R & K DISTRlB. E COM. DE
MAI Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1472 - JARAGUA
ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente:
HEKOLADESIVOS BRASILIlDAME Sacador. - Espécie: DMI - N'
litulo: 000.492 B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.300,00 -

Data para pagamento: 04/09/2013- Valor total a pagar R$1.388,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.300,00 - Juros: R$ 12,56
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257844/2013 Sacado: VANDERLEI MANHAES PER
ROUT Endereço: RUA JOAO PlANINOfECK 1786 - Jaraguá do SuI
se - CEP: 69252-275 Cedente: PJ IMPAcró WCACOES IlDA ME
Sacador. - Espécie: DMI - N'litulo: 03000523900 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$280,00 - Data para pagamento: 04/09/2013-Va
lor total a pagar R$356,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$
280,00 - Juros: R$ 0,56Emolumeotos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257897/2013 Sacado: R & K DISTRIB. E COM. DE
MAI Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1472 - JARAGUA
ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente:
HEKOLADESIVOS BRASIL IlDAME Sacador. - Espécie: DMI - N'
litulo: 000.492 C - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.300,00 -

Data para pagamento: 04/09/2013- Valor total a pagar R$1.386,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.300,00 - Juros: R$ 9,53

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

jornal "OCorreio do Povo'; na data de 30/06/2013, Jaraguá do Sul
(Se), 30 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13

eXTRAVIO DE NOTAS
HelIlS Zel'bln ME, CNPJ:
02.5S3.604/0001�33 ,decla
ra que 0& blocos das notas
fJ&Cals de numeração no001
á 250.de sua empresa fc
ran1 extraviados no último dia
20102/2003. Jaraguá do Sul,
26 de agosto de 2013.

Ingrit Bedtche I 9165-2848
bedtchemytc@hotmail.com
* Fale, leia, escreva e traduza
a língua'alemã em 2 anos!

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
da Sociedade Sem Câncer

A Presidente da Sociedade Sem Câncer, no uso de

suas atribuições, convoca todos os seus _associados
para a assembleia geral ordinária a ser realizada no

dia 09 de setembro de 2013, às 19h, em primeira
convocação, que se instalará com a maioria dos só

cios, e as 19h30min, em segunda convocação, que
se instalará com qualquer número de sócios. A as

sembleia será realizada noAuditório da Oncologia do

hospital São José, na Rua Waldomiro Mazurechen,
nO 80, Centro, em Jaraguá do Sul, SC, e terá a se

guinte ordem do dia: Eleição da nova Diretoria.

Jaraguá do Sul, SC, 29 de agosto de 2013

Ana Maria Luciano Melo
,

Presidente Interina da

Sociedade Se Câncer
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Aula gratuita de ioga no Parque Malwee
Sandra Oliveira. Outras informações
sobre este e os demais projetos de
medicina preventiva e de responsa
bilidade social da Unimed Jaraguá
do Sul podem ser obtidas no site uni
med.com.br/jaraguadosul.

guá do Sul, através do projeto Viva
Mais da Unimed.

A atividade tem início às 9h e

ocorre no ginásio de esportes Wol

fgang Weege, que :fica dentro do

parque. A responsável é a instrutora

Quem persegue a busca pelo
equilíbrio e pela qualidade de vida
tem um convite especial para este
:fim de semana. É que no domingo,
dia 1, acontece uma aula de ioga gra
tuita' no Parque Malwee, em Jara-

OCORREIQDO

FOTOS LÚCIO SASSI

Sem limites
para educar

. �E\'1'�O .lJU.Y/Clf' II. DE
W/iCACI? /\F.UTlJ.. I \{U \E.\l\E KARSTE.\

ARTE Projetos e pesquisas estimulam o aprendizado
nos centros de educação infantil de Jaraguá do Sul

INCREMENTO Colagens, pintura; poesia, massinha e peças
criadas a partir de materiais recicláveis fazem parte do projeto

Qualidadeplanetário. Todas as pe
ças foram criadas a partir
de materiais recicláveis.
"Tudo que é mostrado
para a criança é impor
tante para a caminhada.
dela. Há novidades todos
os dias e é das perguntas
delas que podem surgir os
projetos das professoras",
afirma a diretora da insti

tuição, Ivone Brock.
Conforme a diretora

municipal de Educação
Infantil, Miraci Solange
Ribeiro Hahn, isso ocorre

porque existe a preocupa
ção de motivar e capacitar
os professores. A secreta-.

ria oferece, com frequên
cia, orientações e cursos

sobre atividades lúdicas
em sala de aula aos edu
cadores dos 28 centros de

educação da cidade.
"Aqui é o começo de

uma construção que vai
refletir no resto da vida
da criança, por ser o perí
odo de desenvolvimento.
Ela vai levar um pouco do

professor e também toda
essa bagagem de informa

ções", diz. Segundo Mira

ci, as atividades em sala
também ajudam a identi
ficar ainda na infância as

habilidades para a músi

ca, desenho ou teatro.

Bárbara Elice

A criatividade tem sido
.l"\usada como uma das

principais ferramentas na

educação infantil, em Ja

raguá do Sul. Não somente
.

o estímulo da imaginação
das crianças, mas também
dos professores, semostrou
capaz de transformar o jei
to de responder a pergun
tas como "as formigas dor
mem?" ou "a Terra gira?".

Esses questionamentos
foram feitos, espontanea
mente, por alunos de cen

tros de educação infantil
da cidade. Eles tinham
cerca de três e quatro anos,

respectivamente. Nesses

casos, a criatividade das

professoras permitiu que
as crianças entendessem
um pouco mais sobre
como funciona o meio am
biente e o sistema solar.

Para responder a per
gunta, a professora Már
cia de Paula, do Centro
de Educação Infantil Pro
fessora Alvina Karsten

Schwedler, criou o projeto
"Planeta Terra". Os alunos
assistiram a filmes, tra

balharam com colagens,
pintura, poesia..massinha
e confeccionaram o "vale
dos dinossauros" e um

O projeto "Planeta Ter
ra", e os trabalhos de ou

tros centros de educação
infantil do município, fi
caram expostos no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul na manhã de ontem. A

ação divulgou as atividades
desenvolvidas aos visitan
tes do Fórum Regional da
Educação Infantil do Nor
deste de Santa CatarinaO
evento reuniu os municí
pios da região para debater
sobre como melhorar o en
sino nos centros.

O secretário municipal
de educação, Elson Qui!
Cardozo, afirma que o prin
cipal problema de Jaraguá
do Sul é a fila de espera
nas creches. "Apesar de a

nossa rede ser exemplar,
temos a questão de espa
ço físico problemático.' É
uma preocupação nossa

estar sempre aumentando
o número de vagas. Temos

limitações, enquanto poder
público, mas não temos

limitações .criativas. Ou

seja, dentro da sala de aula,
dentro do espaço onde re

almente acontece a educa

ção, nossas práticas podem
e devem ser cada vez'me

lhores" almeja.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Charles Zimmcrmann . Escritor
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Mulheres-girafa
Qnorte da Tailândia é montanhoso; de

montanhas como as da Serra do Mar

que nos cerca e de enormes árvores como
as da Amazônia. Nessas montanhas, em
regiões isoladas, vivendo da agricultura de
subsistência e salvando alguns trocados na
venda de artesanato e bordados, famílias
de origem indígena. Moram em vilas, cada
vila com dez famílias em média. AB casas

em palha e bambu são construídas altas,
dando espaço para que realizem seus

trabalhos e que armazenem as galinhas e

os porcos na parte inferior. Vivem sob leis
e costumes próprios, como a cultura Karen,
onde a menina não pode mais dormir na
mesma casa que os irmãos após começar a
menstruar.

Migrante da Birmânia, devido a conflitos

étnicos com o governo daquele país,
as mulheres da etnia Karen, desde

. quando foram avistadas, se tornaram
capas de revistas em várias partes do
inundo, objetos de estudos científicos e

ilustrações de cartões-postais. Ganharam
um apelido, as mulheres-girafa, por
causa do colar que envolve seu pescoço
e que faz parte de sua vida, - sendo
removido quando vão dormir. Esse colar
é constituído de fios de cobre, colocados
a partir dos 4 anos de idade e aumentado
conforme a idade, chegando a mais de
cinco quilos quando adulta.
Para elas, o colar é considerado um símbolo
de beleza e feminilidade. Não se sabe ao

certo porque essas mulheres usam esse

adorno, transmitido de geração em geração.

Alguns dizem que é para os homens de
outros grupos indígenas não desejá-las,
outros comentam que serve também como

proteção dos tigres, já que eles sempre
atacam no pescoço da vítima e são comuns
nas densas florestas da Birmânia.
Uma verdade é que, caso abdiquem
do colar, serão rejeitadas pela sua

comunidade. Recentemente, pesquisadores
chegaram à conclusão que pescoço das

mulheres-girafa tem tamanho idêntico ao

daquelas que não usam o colar! A aparência
alongada se deve, na verdade, a uma
alteração muscular dos ombros, que são
constantemente pressionados pelo peso
do metal. AB argolas, mais largas embaixo,
acompanhando a curvatura do pescoço,
reforçam a ilusão de ótica.

Clique animal

ACOTE-ME! Sou um gatinho muito fofo, esperto e

brincalhão. Reparem que charme o meu pelo! Para
me levar pra casa, entre em contato com Terezinha
através do telefone: 47 8487-2260

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

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

MELEVAPRA
CASA! Esta gata
foi resgatada
e acolhida por
pessoas do bem
e agora aguarda
por adoção
responsável. Tem
aproximadamente 1
ano e 6 meses, será
castrada. Excelente
companhia e muito
bonita. Contato:
Rute, pelos
telefones: 3374-
1182 ou 9133-6136

Bã,,!\b,Q &. Tosa
473Z151887
d'l!IÍbrecWS>ibest.com.br
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Amandus Klabunde
Ana Cláudia da Silva

�ntony G. Zanghelini
Bruna Drews
Claudia Becker Piazera

Diogo Bassani
Édina Castro
Elia M. Celestino
Fabio R. Kopp
Gabriel Schmoeller
Isac Ivanir Da Silva
Karine da Costa
Luciane K. Erdmann
Luciene Vorpagel
Maria de L. Pugliese
Marize Bloedorn Hornburg
Marlindo Hoengen
Nara L. Lombardi
Nestor C. Machado

Rangel O. Sellame
Raulina Nellmann

Rogério Hauck
Rosa de L. Nagel
Rosa Terezinha Petri Bruch

Sérgio Forlim
Tarcisio Junior Boneffi

• Cameron Diaz - Atriz
• Jorge de Sá - Ator
• Livia Falcão, atriz

Curiosidade
30 de agosto...

... é o 2420 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam
123 para acabar o ano.
Santos do dia: SãoFélix
- mártir; Santo Adauto
- mártir; São Cesário
de Arles - monge e

bispo. Dia Nacional de
Conscientização sobre a

Esclerose Múltipla (Lei n?
11.303, de 11 de maio de
2006). 1973 - O'Quênia
bane a caça de elefantes
e o comércio do marfim.
2001 - O apresentador
de televisão e empresário
Silvio Santos é mantido
como refém por sete
horas seguidas pelo

. sequestrador Fernando
Dutra Pinto na sua casa,
na cidade de São Paulo.

Fonte:Wikipedia
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1RUA PROCÓPIO GOMES DE O�IVEIRA:'1i50·;
'89251·200 '"CENTRO: J��A_GU� .ºQ. SUL· SC'

o ranc
tatobrancotg'tatobranco.com.br

Ingredientes:
• Paleta de cordeiro de boa procedência ( sempre)
• Sal grosso
·10 ramos de alecrimfresco
• Óleo de canola
• Vinho branco seco

Modo de preparo:
Em uma travessa grande coloque a paleta de cordeiro e,
com a ponta da faca, faça alguns furos. E se você tiver a
felicidade de encontrar uma bonita e bem apresentada
travessa, como esta da foto, seu trabalho de assador

pega estilo. Para encontrarminha travessa favorita para
apresentar este cardápio, visitei a loja da Oxford em São
Bento do Sul.Em seguida lave a paleta do cordeiro com
oVinho por toda sua extremidade. Utilizando o óleo
de canola da casa mais natural, do meu amigo Jackson
Corrêa, eu dei uma leve pincelada por toda a extremidade
da paleta de cordeiro, para facilitar o trabalho do sal
grosso que coloco na sequência. O óleo de canola, além de
evitar que o sal caia fora da paleta evitando o desperdício;
proporciona uma preparação mais saudável e natural
e vai auxiliar para que a carne fique no ponto certo de
sal e sabor. Em um recipiente pequeno eu coloco dois

.

copos de vinho branco seco; três colheres de sopa de óleo
de canola, sal grosso (quanto baste), e algums ramos
de alecrim fresco. Deixomarinando para aos poucos ir

regando. No dito popular, costuma-se dizer "dando uma
surra nas paletas" com os ramos de alecrim, enquanto
elas estiverem ao braseiro. O calor da churrasqueira deve
sermédio e constante, mantendo a carne numa altura de
60 cm do fogo. Nunca deixe o calor da churrasqueira
baixarmuito, ou ficar quente em excesso, pois nessas
fases vão prejudicar o seu trabalho. Para isso, fico'
atento e aos poucos vou colocando mais carvão e

mantendo a dose certa de calor do braseiro. Com umas

duas a três horas desta maravilhosa arte de assar

carnes, teste as paletas com um garfo, pois eom este

tempo, e o braseiro na medida certa de calor, sua paleta
já deve estar ao ponto.

OCPll
www.ocponline.com.br

Minha visita na Oxfordfo: magnífica. Em breve
muitos outros acessórios vão marcarpresença nas
apresentações das minhas receitas.. Eu não sugiro
a ninguém cometer exaqeros/desperdicios. Sou do
tipo que aproveito asfacilidades na minha cozinha.
Veja que aquela bonita travessa Oxford (foto)
quepreparei aspaletas de cordeiro, é a mesma
que levei à mesa. E como se diz na gíriapopular,
"lauou, tá novo". Formidável esta travessa multiuso
da Oxford; de São Bento do Sul. Além disso, vale
ressaltar o bom atendimento 40s vendedores.
Além disso tive dicas de como utilizar osprodutos
dessa empresas, comandadapela amiga de muitos

jaraguaenses, Zaira da Silva.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é dia 30 de agosto de 2013. Eba!
Falta um dia pra terminar o mês
do "Cachorro Louco"! E é neste

sentido que vamos começar a co
luna desta super sexta-feira, pois
a noite promete mil agitos na ter
ra de São Sebastião. Antes, uma
frase para você curtir: Até bem

pouco tempo atrás poderiamos
mudar o mundo. Quem roubou
nossa coragem? Renato Russo.

&
(fj[-;&talúT�'NlIe e��ria
3370-3242

Upper
Sempre lotadaça, a pedida

para hoje é o sertanejo com Le
onardo Girardi e pagode com o

GrupoAtitude na Upper FIoor.

Pensando bem
"Viver se iludindo é a mes

ma coisa que dormir o dia intei
ro. Não adianta, uma hora você
acorda".

Passarela
ManuWolf, a esposa do depu

tado, Carlinhos Chiodini, também
desfilará a marca Elô na 13a Feijó
adadoMoa.

LOCAÇÃO DE
. TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123 '

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

Cerveja
ltaipava ex cl12 liSO mi

Carne Suína
com pele e 0550

� �

í® ",' í®

"tfAIMvi' . trAí:il:
v=r=»

FOTOS MAURÍCIO HERMANN

BAl.ADA Cris Siewerdt, ladeados pelos DJs San Schwartz e
Ber Schwanka, em noite de casa cheia no Patuá

Sumida
A poli, elegante e inteligente arqui

teta, Graziela Bordim, anda sumidinha
dos agitos festeiros de nossa terrinha. A
bonitona anda dando a cara apenas no

Facebook e só de vez em quando, se é

que você me entende. Apareça, darling,
você está na lista daquelas peoples que
fazem falta! Queremos você na passare
la da feijoada.

Música alemã
O comunicador, Sandro

Schuenke, do programa Deutche

Schager, vai comandar domingo,
das 6 às 8 horas, um programa
inédito. No ar, as 30 paradas mu
sicais de sucesso da Alemanha.
São as tops que bombam em todo
o país. Fica a dica.

CIRCULANDO
Rosimeri e Everaldo

Soares, na festa ÀIJS,
.

no Baependi
"

Moa Gonçalves

NAS RODAS

A g�nte boa, Gisele Daiane

Fagundes Barg, vai reunir
sua turma e formatar mesa
concorrida dia 26 de outubro,
na 13ª Feijoada do Moa. Bom

demais!

• • •

Sob a batuta do comandante,
Paulo Chiodini, este colunista
e mais uma trupe de amigos do

peito curtirão, em abril, um tour

pelos vinhedos de Napa Walley,
em São Francisco, além de um

rasante nos cassinos de Las

Vegas e muitas comprinhas em

Miami. Bom também.

• • •

Marilia Pasqualoni,
aniversariante de amanhã, está
em Curitiba visitando a irmã.
Curte seu níver por lá. Mas
os amigos mandam um super
"parabéns para você" por aqui

na sua rede social!
..

Baile de casais
Com a animação da banda

XV Show, de Blumenau, rola,
neste sábado, na SociedadeAmi
zade, o 40 Baile de Casais. Não

precisa nem consultar a Mae Di
nah: a casa vai super lotar.

VARIED.ADES
SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013

CLEITON METZGER

TE CONTEI
.. Quem anda mais feliz que banqueiro
sueco em dia de depósito é o amigo,
Volney Rehnke. Seu Flamengo,
embora se arrastando pelas beiradas,
conseguiu uma vaga para as quartas
de final na Copa do Brasil.

J

A Academia Winz, do amigo
personal, Wilson Salves, também
estampará sua marca na 13ª

Feijoada do Moa.

Solange Todt, mer,gulhada nos

afazeres da Todt Ambientes! Aliás, a
indústria cresce e os elogios são os

melhores para empresa de móveis'

planejados. Também virei cliente.

NIVER Quarta-feira, no niver do amigo Dinor, Luis Fernando Zanotti, Juliano
dos Santos, aniversariante Brasão, Deniel Rohrig e Jan Valente • A Optica Safira está com super

descontos e grandes novidades

quando o assunto é joias!Camarote Vai perder?
Os últimos ingressos no valor de R$ 35 para participar da

13a Feijoada do Moa e curtir Dexterz, Dazaranha e concorrer
.

a uma moto elétrica Kazinski estão acabando. Corra na Jaime
Motos. O 20 lote custará R$ 45. Informações no 3370-9000.

.. O Regina Eventos, da caps. Regina
Perito, anda com a sua agenda
lotadaça para o segundo semestre
deste ano. Noticias da corte, anote aí!

o meu amigo, Fernando Oechsler, da Li Arte, empresta
de novo seu know how e decora, hoje, o camarote da Revis

ta Nossa. Logo mais à noite, recebo na Arena um grupo de

amigos para curtir o jogo de futsal entre CSM X Concórdia.

Cheers! Agito • Não maltrate os animais.

Hoje a galera vai agitarmuito o Restaurante Cheers Irish, No domingo, IOde setembro, no Aloha Pub, em Jaraguá,
. em Corupá. Lugar aconchegante, cardápio super diferencia- .

quem dá o tom da voz e agita o pedaço é o grupo Levando
do eum público super high. Vale conferir. Um Lero. Anotem!

Com essa, fui!

Maiores
de 30

Os primeiros 10 assinantes que ligarem hoje, a partir das 8h, para 2106-1919 ganharão um par de ingressos.

Em breve vou reunir

os promoters famosos da

urbe sorriso para trocar

uma ideia. Quero lançar
a: la Festa Maiores de 30.
Será em fevereiro open
air. Volto ao assunto.

"
Eu não posso
mudar a direção
do vento,
mas eu posso

ajustar as
minhas velas

para sempre

alcançar o meu

destino.

Jimmy Dean
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Tirinhas Sudoku

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Se Puder ... Dirija - Comédia - Nacional - Censura:

Livre - 92 min - Diariamente - 13:50, 15:40, 17:30,
19:20, 21 :1 °

ARCOPLEX2
• Círcclode Fogo - Ficção - Dublado - 132 min -

Censura: 12 anos - Diariamente - 19:00, 21 :30
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min -

Censura: Livre - Diariamente - 14:30, 16:40
.

ARCOPLEX3
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura -

Legendado - 106 min - Censura: 10 anos - 14:40,
17:00, 19:10,21 :20

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Os Smurfs'2 - Os Smurfs 2 - 14:10, 16:30 - 3D - DUB - Comédia

.

/'
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:20 - 3D - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 21 :50 - 3D - LEG - Aventura
• Gente Grande 2 - 19:45 22:00 - LEG - Comédia

'Os Smurfs 2 -13:1015:15 - DUB - Comédia
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood - 17:20 - LEG - Drama
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - 14:00 19:00 - LEG -

Fantasia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:50 - LEG - Aventura
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood - 21 :40 - LEG - Drama
• Os Estagiários - 13:50 16:20 18:50 21 :20 - LEG - Comédia
• Flores Raras --13:40 16:10 18:40 21 :1 O - NAC - Drama

'Se Puder... Dirija! -13:30 15:30 17:30 19:3021 :30 - 3D - NAC

'Comédia
• GNC MUELLER
• Se Puder... Dirija! - 13:30 15:30 17:30 19:3021 :30 - 3D - NAC -

Comédia

'Os Smurfs 2 -13:1015:1517:20 - DUB - Comédia
• Wolverine: Imortal- 19:2021 :50 - DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 16:20 18:45 21:10 -

DUB - Aventura

c-
Se Puder...
Dirija!
João (Luis Fernando
C1udrnarães)traballta
cornomanobrista de

estacionamento, está
separado d�Ana (4-
víníã V1asak) evITou
pai ausente deQuinho
(Gàbriel Palhares).
Infeliz no amor e
na família".ele quer
reverter esse cenário
e promete para a ex

que irápassarum dia

daqueles com o fílhão .

Para isso, ele resolve
pegar "emprestado" o
carro de uma fiel clien
te (Bárbara Paz) do

,

estacionamento onde
trabalha com Ednelson
(Leandro Hassum).
O problema é que
a saidinha simples
acabou virando uma

complicada avennga,
Agora, João precisa
devolver o carro antes

que sua dona descubra

que seu carro saiu para
"passear" com outro

motorista, mas a tarefa
não vai ser nada fácil

pare eles.

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Previsão para o

flm de semana
Sexta-feira e sábado: Sol entre
nuvens e temperatura em elevação
em Se. Domingo: Sol com
aumento de nuvens e condições
de pancadas isoladas de chuva
do Oeste ao litoral Sul, devido a

aproximação de uma frente fria.

Temperaturamais elevada.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� �
AMANHÃ

Ensolarado

MíN: 14°C �
MÁ)(: 24°C Parcialmente

Nublado

� �-

DOMINGO
Insiável

MíN: 15°C
MÁ)(: 26°C

Nublado

� �

-«

Chuvoso

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.

SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁ)(: 27°C

6/8

14/8

CHEIA 20/8

28/8

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 8 972 3 4 5 6

2

•
•

• 11
•

•
11 ,

•
• •
•
•
•

11
•

1. (Fig.) Remédio, solução / O nosso padrão monetário atual

2. A indústria que fabrica os chocolates Bis e Sonho de Val
sa / Nota Fiscal Eletrônica

3. (Quím,) O ouro / O escritor paulista Orígenes (1903-
1986), de "O Feijão e o Sonho', membro da ABL

4. O desenhista, pintor e gravador cearense Aldemir (1922-
2006)

5. Aprazível, agradável/Homem, em ingles
6. (AnaL) Cada uma das partes do corpo animal hipoteti

camente dividido por um plano vertical anteroposterior
7. O Brasil possui 26
8. Ministério das Minas e Energias / Abreviatura de tiro tra

tamento de respeito para senhoras, em cartas ou reque-
rimento

.

9. O astrônomo francês Jean-Louis, chamado "o caçador
de cometas' / Sigla de uma entidade que cuida de crian

ças deficientes
, 10. Uma das mais usadas famftias tipográficas / Acidente

geográfico semelhante ao fiorde

11. Agrupamento de pessoas amoverem-se em desordem

I Letra de Cãmbio
10

12. (Sigla) Instituto Agronômico / Dançarina e, também,
cortesã oriental

. 11

13. (José de) Poeta e romancista cearense (1829-1877),
autor de "Se·nhora".

3

4

5

6

7

8

9

12

VERTICAIS
1. Arma que consiste num pedaço de pau grosso, mais

volumoso numa das extremidades / Capacidade de se

identificar com outra pessoa
2. Interjeição que indica admiração ou surpresa / Prisão

subterrânea
3. As iniciais do cantor Carlos / Uquido oleoso incolor, pro-

duto de desidratação do mental
'

4. A cidade norte-americana que foi sede das Olimpíadas de

1996/ Paul, brejo
5. Semelhante ao ar / (Gír.) Doido, maluco ,

6. Abreviatura de estéreo / (Med.) Mecha feito com uma

erva medicinal (geralmente a artemísia) que se queima
sobre a pele, para produzir efeitos terapêuticos seme

lhantes aos da acupuntura / As letras entre o K e o O

7. Concentrar-se, medítando / As iniciais do músico inglês
de rock e blues Clapton

8. (Gír.) Passar a mão em / Ausência dos pelos sobre as

pálpebras
9, Um pedaço de ... filé / (Ingl.) Neve / A capital do Senegal,

país africano com um dos mais importantes portos do
continente.

13
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, Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Cassiano avisa a Alberto que ele não pode aparecer em
sua casa sem avisar. Dionísio fica furioso ao saber por Yve
te que a mina que vendeu para o Duque tem turmalina da
Paraíba. Dionísio diz a Alberto que ele não tem condições
de ficar à frente dos negócios. Castro mente para Hélio, se
guindo orientação de Alberto, e diz que Dionísio não quer
depositar o dinheiro antes que ele saia da prisão. Hélio con
fessa ao delegado que Dionísio é o mandante do sequestro
e da tentativa de assassinato a Samuel. Guiomar fica as

sustada ao ver que Alberto está fora de si e tenta ajudar o
filho, que a expulsa de seu quarto.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora convence Bento de que Malu está mentindo. Gia

ne implica com Amora. Fabinho ouve Madá e Emília falarem
sobre o incêndio na Toca do Saci e foge assustado. Malu e

Bento discutem. Filipinho conversa com Rosemere, e Brenda
filma a cena. Charlene explica para Tina por que Lucinda bei

jou Isaura. Gládis ensina Brunetty a dançar funk. Lucinda fica
tenso na presença de Bárbara. Tito é chamado para fazer uma

campanha na Class Mídia. Maurício sugere que todos façam
um mutirão para refazer a Toca. do Saci. Malu discute com

Plínio por causa de Fabinho. Renata aceita trabalhar com Wil

son. Tina flagra Lucinda com Bárbara, e as duas se enfrentam.
Sueli vê o vídeo feito por Brenda e decide publicá-lo. Renata
percebe a falta de animação de Érico com Verônica. Silvia re

preende Verônica por seu comportamento com Érico. Fabinho
liga para Margot, mas não consegue falar com ela.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paulinha se recusa a seguir a trilha com Ninho e Alejan

dra, Bruno e Ninho brigam, e Paloma tenta intervir. Alejandra
ameaça jogar Paulinha de um precipício. Rafael se recusa a

conversar com Félix sobre um possível divórcio entre seus

pais, e ele decide pedir ajuda a Silvia. A advogada pede para

Saramandaia

'Nunca pensei em terminar minha carreira nos braços de Tarcísio'
A emoção tomou conta de Saramandaia dia 23. Depois de

se falarem pela internet, Candinha (Fernanda Montenegro) e
Tibério (Tarcísio Meira) ficaram frente a frente! A Rosado e o

Vilar se separarampor causa da briga entre famílias e estavam
há 27 anos afastados. Envolvidos nessa magia de poderem sa-

fazer uma consulta com Glauce. Márcia decide continuar com
o processo contra Atilio, ao saber que ele mantém relações
com Gigi. Bruno e Paloma resgatam Paulinha. Márcia tenta en

contrar alguém para entrar com Valdirene na igreja. Perséfone
resolve emprestar o apartamento para Michel e Patrícia. Félix

pensa em como conseguir provas da traição de César.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Maria Cecilia espera Tobias, quando Junior e Carol che

gam à casa da ajudante. A supervisara observa os dois e se

esconde para que ninguém a veja. Carol agradece Junior pela
carona e por ter ajudado nos preparativos para a festade Mili.

Ao se despedir da amada, Junior tenta beijá-Ia, mas Tobias

atrapalha. O batista diz para Carol que vai assistir um musical
com Maria Cecilia. Tobias pergunta se a supervisora está preo
cupada por Junior ter visto os dois juntos, mas a Maria Cecilia

responde que não. Clarita está na casa de Carol, Beta, Letícia
e Dani. Fica tarde e Letícia convida Clarita para dormir lá. Em

polgada, Clarita pergunta o que Beta acha. O rapaz diz que
tanto faz. No orfanato, as chiquititas se preparam para dormir

quando lati diz para irem até a geladeira para comer os doces

que sobraram da festa. Pata e Cris acompanham a pequenina.
Ao chegarem à cozinha, as garotas se deparam com Mosca,
Rafa e Binho comendo todo o bolo da festa.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Benito pergunta a Rosália se ela quer que ele assuma

a paternidade da criança, mas a vilã foge da resposta. Xepa
desabafa com Meg ao falar de Rosália. Yasmin tenta conso
lar Édison. Lis fica incomodada com a relação de Édison e

Yasmin. Meg diz a Júlio César que Xepa não tem culpa dos

golpes de Rosália. Dorivaldo consola Xepa e faz companhia
para a amiga. Rosália fica pensativa após seu plano ter sido
revelado. Ela vai até a mansão dos Panteleão falar com

Meg. Matilda diz a Xepa que Esmeraldino pode ser expulso
da vila. Édison volta a dar aulas de futebol para os meninos
da vila. Inocência, escondida, escuta conversa em que Daf
ne revela proposta de Feliciano. Benito estranha a ausência
de Rosália e Xepa diz que ela foi ao médico. Lis fica irritada
ao ver Rosália conversando com Meg.

* O resumo dos capítulos é deresponsabilidade das emissoras.

-Fofocas
Casos de Família sai
doarnoSBT

Na tarde de terça-feira (27) o SBT enviou
um comunicado à imprensa informando que,
a partir de quarta-feira (28), o programa Ca
sos de Família, apresentado porChristina Ro
cha, deixará de ser exibido pela emissora. A

atração, que era diária, no horário das 17h30,
passou a ser semanal na última quarta-feira
(21), às 23h, logo após o programa do Rati

nho, com temas bem mais apimentados. O
motivo não foi explicado pelo SBT. Christina
Rocha estava à frente da atração desde 2009.

Gaby revela que
decidiu emagrecer
depois de bullying

Gaby Amarantos, a Beyoncé do Pará, re
solveu andar na linha emudar o estilo de vida
ao participar do quadro "Medida Certa", do
"Fantástico". Amusa do tecnobrega vai tentar!

emagrecer ao lado.de Preta Gil, Fábio Porchat
e César Menotti, e contou que a motivação
partiu de comentários maldosos de seguido
res na internet. "Sofri bullying de todo o tipo e

decidi que ia emagrecer e topar o convite. No
passado, Gaby chegou a se vangloriar por não
fazer parte dos padrões de beleza, e apostava
que seu diferencial era o estilo e a atitude.

borear a oportunidade rara de contracenarem juntos, Tarcísio
Meira brinca: "Foi divertido fazer o.Tibério procurando aCan
dinha atrás do tablet". Já a atriz comemora por fazer par ro

mântico, comum dosmaiores galãs da história da 'IV. "Nunca
imaginei terminarminhavida de atriz nos braços deTarcísio".

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, você vai se concentrar

no trabalho e levar suas responsa
bilidades a sério. Mas assuntos de
família também podem disputar a
sua atenção. A noite, o romantis
mo está no ar. Se está só, um fami

liarpode te apresentaruma pessoa
especial. Cor: creme.

20/4 a 20/5 - Terra

Hoje, você terá facilidade para
conversar com pessoas que não
conhece.Mais falante, não será di
fícil expor suas ideias. A noite, um
clima de encantamento favorece
a paquera e o romance. Um bom

papo pode ajudar você a se aproxi
mar de quem deseja. Cor: branco.

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Bom dia para se concentrar na

carreira e fazerplanos a longo pra
w. Você terá mais disposição para
encarar até as tarefas difíceis ou

complicadas. Um clima de roman
ce e magia marca a noite, favore
cendo quem tem compromisso
mais estável. Cor: vinho.

Escorpião
23/1Oa21/11-Água

Você terá facilidadeparaentrar
em contato com clientes e colegas .

que trabalham longe. Uma viagem
a trabalho recebe boas energias.
Na paixão, vai ser mais fácil com
preender o par e ceder em nome

da harmonia. Clima mágico na

conquista: aproveite! Cor: azul.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

.

Hoje, você terá que tomar CUi�
dado com quem não merece con

fiança. Tente traballiar só. Anoite,
um clima de romantismo favorece
a paquera. Seu poder de atração
vai crescer, mas não se envolva
em um lance complicado. Adois, a
paixão esquenta. Cor: pink.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Hoje, tudo o que puder fazer
em parceria terá um resultadome
lhor, principalmente no serviço. A
noite, um clima demagia e roman

tismo favorece as relações mais
sólidas. Na paquera, você só vai
investir se achar que o lance pode
se tomarmais sério. Cor: pink.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Hoje, você vai levar o trabalho
muito a sério. Mostre sua dedi

cação, cuidando das suas tarefas
com disciplina. A noite, um clima
de encantamento marca a paque
ra, mesmo assim, talvez tenha que.
se esforçar mais para fisgar quem
deseja. Apoie seu par. Cor: pink.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Com a Lua em seu paraiso as

tral, vocêpoderá contar com uma

ajuda da sorte para-se dar bem no
_

traballio. Além disso, não faltará

determinação e disciplina para
encarar suas tarefas. Na paixão, a
sintonia com quem ama deve cres
cer: aproveite! Cor: preto.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Hoje; você saberá dar valor a
tudo o que possui e não deixará

escapar nenhuma oportunidade
de aumentar seus ganhos. A noite,
um clima de romantismo favorece
o seu relacionamento,mas contro
le o seu ciúme. Vai ser mais fácil
seduzir quem deseja. Cor: bege.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

A Lua brilha no seu signo, res
saltando suas qualidades e fortale
cendo a sua disposição no traba
lho. Na parte da manhã, você vai
agir com determinação para atin
gir suas metas. Clima de sedução
a dois. Se.está só, pode conhecer
uma pessoa especial. Cor: azul.

Leão
22/7 a 2278 - Fogo

Você terá melhores resultados
no trabalho se agir só: não confie
demais nas pessoas.A Lua vai "in
fernizar" o seu astral, mas sevocê
se concentrar no uabalho, poderá
se dar bem. A noite, um clima de

sedução e mistério vai favorecer o
romance. Cor: creme.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Tarefas que exijam concentra

ção e responsabilidade recebem

vibrações positivas. É hora de cor
rer atrás dos seus sonhos! Anoite,
programas com a turma podem
ser divertidos. Clima de romantis
mo no ar! Pode conhecer alguém
pelos amigos. Cor: azul.

.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP16
www.ocponline.com.br

HISTÓRIA E IDIOMA
SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

redacao@ocorreiodopovo.com.br "

Rádios confiscados?
Hoje ter" um rádio ou qualquer outro apare

lho de comunicação não necessita de autorização
para utilização. Mas até meados do século pas
sado, os possuidores de rádios receptores eram

obrigados a se inscreverem e renovarem esta

inscrição anualmente para poderem utilizar o

aparelho e receber as notícias, ouvir música. Em
1934, ° agente postal telegráfico avisava a quem
não havia atualizado a renovação, que devçria
fazê-la em 30 dias, senão os aparelhos seriam

. apreendidos e recolhidos ao depósito da Direto
ria de Correios e Telégrafos.

Porque preservar?
Ao olharmos uma edificação, quer seja Illltiga

ou atual, vislumbramos seu aspecto àrquitetêníco
e sua estética. De modo subjetivo a identificamos,
como de tal família, tal empreendimento ou órgão
público. E sempre que nos lembramos Ra edifica
ção, iremos idêntificá-la com esses valores relati
vos e subjetivos. Identidade. É nesta perspectiva
que temos que preservar. Preservar nossa identi
dade, nossa história. Não somente as edificações
antigas, corroídas pelo cupim e pelo tempo é que
jl1erecem nosso olhar e nosso cuidado, mas todas
que nos conduzem ao testemnnho de nossas ações,
passadas e presentes, e perpetuem nosso esforço,
criatividade e desenvolvimentosocial.

Edificações construídas com apoio de toda a

comunidade devem ser preservadas, respeitando
o objetivo proposto e o trabalho desenvolvido

Herton Schünemann

eutsche 1:CKe_
e hertons@gmail.com I) twitter.com/hertonls

Serengeti-
eineWanderung in dieWildnis

Letzten Tagen fand
ich eine ganz to11e Seite
im Netz über Afrika. Die
Wildnis fasziniert allen
mit ali den Tieren und
Grünen. Darüber zu lesen,
sich zu informieren und
dabei noch ein bisschen
Deutsch lernen ist beson
ders interessant. Neben

-

interaktiven lTbungen
gibt es noch ein kleines
Video über die Serengeti
und vieles drum rum.

Seit mehr als 50 Jah
ren kâmpfen Tierschiit
zer um das Überleben der
Serengeti. Doch Klimawandel, Bevôlkerungswachs
tum und Wilderei zerstõren mehr und mehr diese
faszinierende Tierwelt Afrikas.

Das kurze Video .Die Serengeti darf nicht ster
ben" ist eine prâmierte Dokumentation des Fil
memachers Bernhard Grzimek. Der Tierforscher

hat schon vor einem halben
Jahrhundert die Bedrohung
für die Wildtiere Afrikas
durch den Menschen er

kannt. Je mehr die Bevõlke

rung wachst desto schwie

riger wird es, Mensch und
Natur zusammenzuhalten.

Heute spürt die wilde
'
... Serengeti die Auswirkun
gen der modernen Welt.
Probleme sind die Einhei
mische auf der -Suche nach

.

einer Lebensgrundlage,
die Wilderer auf der Suche
nach dem schnellen Geld
oder Touristen auf der Su

che nach Abenteuer. Die Serengeti ist ein Park,
der sich finanziert vor allem aus den Eintrittsgel
demo Dazu fliefít jâhrlich viel Geld aus anderen
Lândern in den Schutz der Serengeti. Damit wird
die Arbeit der tansanischen Nationalparkbehôrde
überhaupt erst mõglich.

FOTOS DIVULGAÇÃO
.....

Resumo em português:
o Serengeti é o símbolo da enorme diversidade de espécies e da vida selvagem da
África.Mais e mais as mudanças climáticas, o crescimentopopulacional e a caça
furtiva ameaçam a sobrevivência do parque, que éfinanciadoprincipalmente
pelo lucro das entradas e doações.A homepage da DeutscheWelle dispõe de um
link no qual épossível conhecer bastante o Serengeti e ainda aprender alemão
através da interatividade e vídeo. O link é http://migre.me/fI'DPs

Lustige Ausdriicke
Die Tierwelt macht die Deutsche Sprache viel
lustiger. Deshalb finden Sie unten ein paar
Ausdrücke, in denen immer ein Tier vorkommt.
Viel Spaf beim Lesen.

.Bãrenhunger" sagt man wenn jemand viel
Hunger hat. Auf Portugiesisch sagt rnan "comer
com muita avidez, ter fome de leão". (Hunger =
fome, Bar = urso, fome de urso)

.Hundstage" sagt man wenn es in Deutschland
im Sommer extrem heif ist. (Hund = cão; Tage =

dias, ou seja, dias de cão)

undstage
I'�

.Elefantenhochzeit" hat nichts mit den Tieren
im Zoo zu tun. Man sagt es wenn man über zwei
grofíen Unternehmen spricht, die zusammen
kommen. (Hochzeit = casamento, Elefant =

elefante, neste caso o teimo designa a fusão de

grandes empresas)

.Rampensau" ist witzig. Es bedeutet eine Person,
die immer auf der Bühne scheinen mõchte und

ihre Fâhigkeiten und Eigenschaften auffallend
zeigen mõchte. (Sau = porca; Rampe = rampa/
plataforma, diz-se de alguém que de maneira

exagerada quer ser o centro das atenções)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Saúde terá a

areela
•

maior

dodin
•

erro
ORÇAMENTO Governo federal vai destinar para a pasta
R$ 80,6 bilhões para investimentos e pagamento de programas

Agência Brasil

No Orçamento previs
to para 2014, a pasta

da Saúde será novamente

a que vai receber mais di
nheiro CR$ 80,65 bilhões),
a exemplo do orçamento
para 2013, quando a pre
visão orçamentária foi
R$ 76,67 bilhões. Graças
ao Programa Mais Médi
cos e a outros projetos do
Ministério da Saúde, será
também a pasta cujo or

çamento receberá o maior
aumento (mais R$ 3,97
bilhões).

'

Os gastos com con

clusão de projetos para a

Copa de 2014 e as econo

mias feitas com custeio
administrativo implicam
redução de R$ 866,6 mi

lhões nas despesas do Po
der Executivo, previstas
no orçamento de 2014, na

comparação com 2013. Os
valores apresentados não
consideram obras vin-

culadas ao Programa de

Aceleração do Crescimen
to (PAC).

De acordo com a mi
nistra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Mi
riam Belchior, as despe
sas dos ministérios foram
todas ampliadas ou man

tidas. "Alguns poucos mi
nistérios tiveram redução,
e os motivos ficaram res

tritos a casos envolvendo

Copa do Mundo ou cus

teio administrativo", disse
a ministra.

A maior parte da eco

nomia prevista no projeto
de Lei Orçamentária de

2014, divulgado ontem

pelo governo federal, será
com custeio administra
tivo CR$ 589,9 milhões).
O Ministério da Fazenda

responderá por uma redu
ção de R$ 342,8 milhões.

As despesas com a

conclusão de projetos li
gados à Copa serão meno
res em R$ 276,7 milhões,

-
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na comparação com o

projeto de lei orçamen
tária anual de 2013. No
Ministério do Turismo, a

redução será R$ 123,5 mi

lhões; e no do Esporte, R$
153,2 milhões.

. A pasta que obteve
maior alta na previsão de

orçamento foi a da Saúde,
com uma variação positi
va de quase R$ 4 bilhões,
passando dos R$ 76,67
bilhões para R$ 80,65
bilhões. "O aumento está
relacionado ao Programa
Mais Médicos e, também,
a uma série de ampliações
propostas pelo ministro
Alexandre Padilha", disse
a ministra.

Para 2014, as despesas
com a conclusão de

projetos ligados à Copa
serão R$ 276,7 milhões a

menos do que os gastos
realizados neste ano.

PROJETO Foguetes
serão usados para o

lançamento de satélites

�cnologia
Govemo gasta R$ 33 milhões
em projeto na base espacial

O governo federal vai

investir R$ 33,33 milhões
no aumento de capital
social da empresa bina
cional Alcântara Cyclone
Space. Parceiro do em

preendimento - que tem

o objetivo de desenvolver

tecnologia espacial para
lançamento do foguete
Cyclone-a a partir da Base
de Alcântara, no Mara

nhão - o governo da Ucrâ
nia depositará igual valor.

O foguete Cyclone-a
está sendo construído na

Ucrânia, pormeio de acordo
de cooperação tecnológica

assinado em 2003. Segun
do a Agência Espacial Bra
sileira, o investimento inicial
para a criação da binacio
nal era US$ 105 milhões.
Em junho de 2008, duran
te reunião do Conselho de

Administração da Alcânta
ra Cyclone Space na Ucrâ

nia, decidiu-se por aumen
tar o capital da empresa
para US$ 375 milhões.

Criada em 2007, a .Al
cântara Cyclone Space vai
explorar; em bases comer
ciais, os serviços de lança
mentos do foguete, para
colocâr satélites em órbita.

Santa Catarina
BR-IOI vira corredor sanitário animal

A Secretaria da Agri
cultura e da Pesca de San
ta Catarina e a Secretaria

. de Agricultura, Pecuária e

Agronegócio do Rio Gran
de do Sul assinaram termo

de cooperação técnica com .

objetivo de formalizar a rota
da BR-101 como Corredor
Sanitário para trânsito de
animais, produtos e subpro
dutos provenientes do Rio
Grande do Sul para outros

estados. O secretário adjun
to da Agricultura e da Pesca
do Estado de SantaCatarina,
Airton Spies, e o secretário
da Agricultura, Pecuária e

Agronegócio do Rio Grande
do Sul, Luiz Fernando Mai

nardi, assinaram o doeu-
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mento ontem.

O termo de cooperação
técnica prevê ações conjun
tas para viabilizar o trânsito
de animais e de produtos de
origem animal através do

posto de divisa de Torres.
Caberá à Secretaria da Agri
cultura do Rio Grande do
Sul disponibilizar o imóvel
pertencente ao Estado para
instalação de escritório para
atendimento das ações de

fiscalização agropecuária e

articulação junto à Brigada
Militar para apoio necessá
rio ao desempenhodas ações
de fiscalização. A Secretaria
de Santa Catarina irá desig
nar os servidores para fun

ção de fiscal no posto fixo

de divisa e estabelecerá as

rotinas para operacionali
zar as ações. A expectativa
é de que a ação proporcio- .

ne a redução de custos com

transportes para a indústria
e produtores gaúchos.

Conforme o secretário
do Rio Grande do Sul, a par
ceria entre os estados otimi
za as ações de fiscalização e

traz benefícios para as ca

deias produtivas animais,
já que encurta distâncias

para outras regiões do Bra
sil, diminuindo em até dez
horas algumas viagens.·O
corredor deve ser instalado
até o mês de outubro, por
meio de um ato público para
divulgação da rota.
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de R$ 78.090 por apenas

69.990

Imagens meramente ilustrativas, promoção não acumulativa com a campanha do mês de Agosto (Tempo Bom ), esta, promoção não contempla taxa zero, bancos de couro, primeiro emplacamento grátis e os preços são a vista. Valido para vendas entre 27/08 e 31/08/13.
"
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Localpara construir a rodoviária
CORUPÁ Prefeito

Luiz Carlos Tamanini
avalia uma área de

cinco mil metros

quadrados às
margens da BR-280

Da Redação

No segundo mandato
do ex-governador

Luiz Henrique da Sil
veira (PMDB), entre os

anos de 2005 e 2008,
o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), ocupou uma di
retoria do Departamento
de Transportes e Termi
nais de Santa Catarina

(Deter). E, segundo ele,
viu casos de rodoviárias
construídas, inaugura
das e nunca usadas por
causa de escolhas erra

das de localização, uma
delas emArroio Silva, no
Sul do Estado.

Tamanini tem, no

programa de governo
apresentado na eleição
do ano passado, a pro
posta de construir uma

rodoviária, a primeira
nos n6· anos de fundação
do município, mas diz

que não há pressa. "Pri
meiro é preciso definir a

área ideal e depois proje
tar uma estrutura que ab
sorva não só o transporte
de passageiros munici

pal, intermunicipal e in

terestadual, mas também
o segmento do turismo
feito em ônibus", diz o

prefeito. Que até o final
do mandato, em 2016,
quer pelo menos com

prar o terreno, acrescen
tando ser necessário este

tipo de estrutura porque
o município está locali
zado ao pé da serra que
leva a São Bento do Sul
e ao Planalto Norte e por
onde passam centenas de
turistas todos os meses.

"A rodoviária que imagi
namos terá de ter supor
te moderno e confortável
para atender este públi
co", afirma Tamanini.

Projetamos uma

estrutura C!fue
absorva também o

segmento do turismo.

Luiz C'arkJs;Tama:tiDi"
prefeito mtfnidpa:l

EDUARDO MONTECINO

LOCAUZAÇÃO Uma das áreas avaliadas pela Prefeitura é um terreno localizado na margem direita da rodovia

Terminal poderá ser construído em parceria
A "área ideal", de pelo

menos cinco mil metros

quadrados, citada por Ta
minini está localizada en

tre um posto de combus
tível próximo ao acesso

principal à cidade e a rua

Roberto Seidel, nos dois
casos às margens do tre
cho urbano da BR-280.

Não há obrigatorieda
de de autorização do De
ter para construir o pré-

dio porque o município
tem autonomia para isso,
porém o prefeito não des
preza uma parceria com o

órgão que abriga em seu

quadro de servidores um

grupo de técnicos espe
cializados em empreendi
mentos do gênero. "Uma
parceria que pode ser

financeira também com

contrapartida da Prefeitu
ra", observa Tamanini.

Além disso, a Prefeitu
ra gestiona junto ao Mi
nistério do Turismo sobre
a possibilidade de repas
se de verba federal para
o empreendimento, hoje
avaliado em R$ 1 milhão.
Neste montante não está
incluído o custo de desa

propriação da área. Se

gundo Tamanini, o metro

quadrado na região pre
tendida gira em torno de

EDUARDO MONTECINO

R$ no. O que represen
taria algo ao redor de R$
500 mil.

Na região, Guarami
·rim, que ainda utiliza a

antiga estrutura da esta

ção ferroviária quando
havia transporte de pas
sageiros com as chamadas
litorinas (automotrizes)
e Schroeder são as outras

duas cidades que não têm
rodoviárias.

Parada de ônibus tradicional
Há 116 anos, desde a

passagem dos primeiros
ônibus pelo Centro de Co

rupá, a Padaria e Confei
taria Thieme serve como

rodoviária da cidade. A fa
mília se desfez do negócio
original há 25 anos, o anti
go estabelecimento passou
por reformas, mas o nome

foi mantido pela tradição
que representava e -ainda
representa na linha de pro
dutos alimentícios.

"Aqui é parada de ôni
bus", diz aatualproprietária,
Helena Lima, que não gosta
do rótulo de rodoviária para
o estabelecimento, embora
as palavras "bar" e "rodovi
ária" estejam grafadas junto
ao nome do estabelecimen
to no lado externo. Mesmo

porque no prédio não há ne-ÔNIBUS Local de referência de embarque e desembarque de passageiros é na padaria
... I 1 .... t i

nhuma estrutura própria de
um terminal de passageiros,
embora ali também ocorra a

venda de passagens.
Mais afoita a Uma con

versa sobre cucas e pães do
que a respeito de um projeto
sobre a construção da pri
meira rodoviária da cidade,
a comerciante se mostra

preocupada com a concor

rência de mercado que sur

giu com o passar dos anos

por conta do crescimento
populacional. Segundo o

Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística (IBGE),
hoje ao redor de 15 mil pes-

.

soas (pouco mais de 12 mil
em 2007). O que provocou
com o crescimento da de
manda por gêneros alimen
tícios. "Já vivemos tempos
melhores", resumiu.
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Creches têm lugares definidos
JARAGUÁ DO SUL Bairro Três Rio do Norte e Barra do

Rio Cerro irão receber novos centros de educação infantil

Natália Trentini área útil, no valor demais de
R$ 1,8 milhão. A capacidade
é de atender até 224 crian-

, ças, nos turnos vespertino e.

matutino, com idades entre
zero e seis anos.

os bairros Três Rios do
Norte e Barra do Rio

Cerro foram escolhidos para
a construção de unidades de

educação infantil com recur-

sos do Programa de Acelera- Rio Cerro
ção do Crescimento (PAC 2). - Um dos bairros que bus
A proposta será cadastrada e cam a ampliação no atendi
ainda passará por avaliação mentade creche é oRioCerro.
do Governo Federal. No início do mês, um abaixo

A escolha do local levou assinado com 230 nomes foi
em consideração dados do entregue a Secretaria de Edu
Instituto de Pesquisa e Plane- cação. Como as crianças lista
jamento Fisico Territorial de das não estavam cadastradas
Jaraguá do Sul (Ipplan) sobre- no sistema municipal, a As
a crescimento das regiões. sociação de Moradores abriu
"Analisamos a demanda e ti- um ponto de inscrições no

vemos que buscar uma área pórtico turístico, localizado

pública quepudesse receber a na SC-no, para realizar o ca
estrutura", destacou o diretor dastro das crianças que preci
de administração e finanças sam de vagas. O atendimento
da secretaria de Educação, vai até amanhã. "A gente faz
Rogério Jung. um apelo às famílias. Esse é

O projeto do Ministério o meio de mostrar que pre
da Educação prevê a cons- cisamos da creche, essa é a

trução de um prédio com hora de responder a reivin-
1.237 metros quadrados de dicação", comentou a volun-

tária, Rosangela Gnewueh.
O bairro não tem nenhuma
unidade de educação infan
til. Os moradores precisa
riam se deslocar nomínimo

13 quilômetros, até a escola

Wolfgang Weege, que atu

almente não oferece vagas.
"Pela distância e necessi
dade imediata, muitos pais
não faziam a inscrição para
a fila de espera. As mães
deixavam de trabalhar para
ficar com as crianças e para
o município não aparecia
nossa demanda", destacou
a voluntária da associação,
Sandra Planischeck.

Segundo o diretor de ad

ministração e finanças da Se
cretaria deEducação, Rogério
Jung, a situação do Rio Cerro
é isolada. Normalmente, os

bairros têm sua demanda ca
dastrada nas creches munici

pais. A listagem servirá como

diagnóstico da situação, mas
nãoháprevisão para constru
ção de uma unidade no local.

CADASTRO Inscrições para vagas nas creches para as famílias da comunidade
do Rio Cerro podem ser feitas até amanhã no Pórtico Germânico, na SC-11 O

CADASTRO DE CRIANÇAS DO BAIRRO RIO CERRO I E II

Atendimento no pórtico turístico das 9h às 15 horas, até sábado dia 31 ou

na diretoria da Escola Wolfgang Weege, na Rua Pastor Albert Schneider, 249.
Levar certidão de nascimento da criança, documento dos pais RG e CPF, folha
de pagamento (para quem está trabalhando) e comprovante de residência.

Guaramirim

Funcionário público doa terreno para construção de posto de saúde
O motorista Maurito

Rosa oficializou uma von

tade de anos: doar um ter

reno para a construção de
um posto de saúde no bair
ro em que vive. Morador
doGuamiranga, em Guara

mirim, ele compartilhava o

desejo com a família e ago
ra o local, com uma área de
1080 metros quadrados,
vai abrigar uma Unidade
Básica de Saúde.

Rosa conta que a doa

ção do terreno já era de co

nhecimento da gestão ante

rior, porém somente agora

pode ser oficializada. "Já ti
nha essa ideia de fazer a do

ação, mas tinha que ser para
a construção de um Posto de

Saúde", comenta. Se fosse
comercializado, o motorista
estima que o local custaria
cerca de R$lS0 mil. "A es

trutura que será montada

aqui será padrão, com capa- doação, li nova estrutura da
cidade para atender quatro unidade será de aproxima
mil pessoas. Será muito im- damente 382 metros qua- .

portante para todos da co- drados. O terrenodoado fica
munidade", afirma. Maurito na Rua dos Açores, atrás da
trabalha há 22 anos como Praça da Figueira.De acordo
motorista na Secretaria de com a Diretora de Planeja
Saúde deGuaramirim. menta, Ana Beatriz Schier,

Atualmente o posto de o projeto de lei para a apro
saúde do bairro Guamiran- vação da construção está no

ga funciona em uma sala setor jurídico. "Como é uma

alugada, de cerca de 140 . doação a prefeitura terá que
metros quadrados. Com esta fazer a pavimentação da via

sala da vacinação, farmácia,
enfim uma estrutura com

pleta para atender a comu

nidade. A atual sede do pos
to não comporta todas essas
necessidades", revela. O va

lor da obra está orçado em

cerca de R$S80 mil, sendo
R$200 mil do parlamento e

o restante em contrapartida
da Prefeitura.

Aprevisão é que as obras
iniciem ainda este ano.

que dá acesso ao terreno, en
tão é entendido como uma

permuta", explica. O projeto
segue nas próximas sema

nas para votação na Câmara
de Vereadores e após apro
vação, será aberto o proces
so licitatório que dura de 60
a 70 dias. "AUnidade Básica
de Saúde que será constru

ída terá suporte para duas

equipes de Saúde da Famí

lia, consultórios médicos,

Água-
Moradores reclamam de vazamento

Moradores da Rua Verônica de caminhões carregados com

Venera; no Bairro Amizade, em materiais de construção. O vaza

Guaramirim, reclamam de va- menta prejudica diretamente um
zamento de água há mais de 15 terreno ao lado da obra. O diretor

dias, bem em frente a uma obra da estatalmunicipal, Osni Romeu
de construção de uma creche pela Denker, disse que há situações de
Prefeitura. Segundo as queixas, o vazamentos em que a água não é

problema já seria de conhecimen- tratada. E citou, como exemplo,
to da empresa Águas de Guara- vistoria feita ontem na Rua Ân
mirim, provocado pela passagem gelo Rubini, no Bairro Avaí, onde

- -

NA RUA Vazamento estaria ocorrendo há 15 dias no Amizade

um caso idêntico revelou que cer
ca de 40 casas são abastecidaspor
redenão pública. Ele afirmou que
ainda ontem, no início da tarde,
uma equipe iria até a rua locali
zada no bairro Amizade verificar
o problema. Denker acredita que
esse vazamento possa ser provo
cado por encanamento que capta
água de uma cachoeira da região.

.'
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Motociclista ia para o trabalho e perdeu o controle da moto em uma curva da Estrada Duas Mamas

Tecelão morre ao bater
em poste em Schroeder
FATAL Jovem não portava documentos, levava
apenas uma mochila com o café e o lanche

Débora Remor

Na pressa para chegar ao

trabalho, o jovem Eduardo
Luiz Pretti, de 18 anos, acabou
sofrendo um acidente fatal na
tarde de ontem, em Schroeder.
Ele perdeu o controle da moto
cicleta na "curva do Tonico", na
Estrada Duas Mamas, e bateu
violentamente contra um poste,
por volta das 14h.

Pretti trabalhava de tecelão
em uma empresa de Schroeder
e há pouco tempo completou
18 anos. Ele não portava docu

mentos, levava apenas umamo
chila com café e lanche. O pai e

o irmão mais novo vieram até o

local do acidente e precisaram
ser atendidos pelos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul.

As marcas ficaram no meio

fio, riscado por 30 metros, e no

poste, que rachou com a coli
são. A Polícia Militar informou

que ele não era habilitado e

acredita que o excesso de velo
cidade foi a causa do acidente.
"É preciso respeitar os limites
e as leis de trânsito para evitar
este tipo de tragédia. Principal
mente motociclistas, já que a

única proteção é o próprio cor

po", alertou o comandante dos

bombeiros, JeanWalz.

DANOS Moto arrastou no meio fio

por 30 metros até atingir o pilar de
concreto. Condutor não era habilitado

Imprudência
Este foi o segundo acidente fa

tal envolvendo motociclistas em

Schroeder este ano e o quarto na

região provocado por colisão em

objetos estáticos. Em 11 de junho,
o paranaense Somerval dos Santos,
de 19 anos, morreu na hora ao bater
contra o muro de uma empresa na

Rua Marechal Castelo Branco, no
Centro de Schroeder.

No último final de semana, o mo
tociclista Ricarso Cardoso Sampaio,
de 26 anos, bateu 'contra uma ár
vore na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, no Centro de Jaraguá do
Sul, e não resistiu aos ferimentos. Há
ummês, avítima fatal foiGregori Iuri
Barickell, de 26 anos, que também
colidiu contra umposte, naRua Epi
tácio Pessoa, no Centro de Jaràguá .

Faculdade

Polícia Civil prende casal por tráfico de entorpecentes em Jaraguá do Sul
Um casal de jovens

foi preso pela Divisão de

Investigação Criminal de
Jaraguá do Sul, na tarde
de quarta-feira, acusa

do de tráfico de drogas.

O suspeito, de 25' anos,
confessou que vendia en-

. torpecentes em casa e na

faculdade, onde cursava

administração. A compa
nheira dele, de 18 anos,

confirmou que entregava
a droga a usuários quando
o homem não estava em

casa, no Bairro Rau.
As investigações co

meçaram há cerca de três

meses, quando os policiais
civis começaram a recebe
denúncias sobre o tráfico.
Na residência do casal, a

Polícia Civil apreendeu
40g de cocaína, 20g de era-

ck, duas balanças de preci
são e R$ 147 em dinheiro.
Os dois foram presos em

flagrante e encaminhados
ao Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

Guaramirim

Fogo em carro

será apurado
A Polícia Civil de Guara

mirim vai abrir um inquéri
to para apurar as causas do
incêndio em um veículo,
'que estava-estacionado na

Rua José Vieira Filho, no
Centro, na ,manhã de on

tem. O fogo teria iniciado

por volta das 7h30 e con

sumiu todo o carro, um

Fiat Uno. Os Bombeiros
estiveram no local e usa

ram cerca de doismil litros
de água para conter as cha
mas. O proprietário regis
trou um Boletim de Ocor
rência

-

na Delegacia, para
investigar o caso, já que
um vizinho teria visto outra

pessoamexer no carro.

EstradaNova

Adolescente
agridedentista

Uma adolescente de
16 anos vai responder por
desacato e lesão corporal.
Ela teria se irritado com a

demora para ser atendida
no posto de saúde do Bair-
ro Estrada Nova, na ma

nhã de ontem, e ofendeu
e agrediu uma dentista e a

auxiliar, de 33 e. 39 anos.

A jovem foi encaminhada
a' Delegacia de Proteção
li Criança e Adolescente,
onde a mãe dela também -

compareceu. As' envolvi
das serão chamadas para
uma audiência no Fórum.

Incêndio
Gambá causa
curto circuito

Um gambá provocou
um curto circuito no mo

tor de um Fiesta, que esta
va estacionado na Rua Es

theria Lenzi Friedrich, em
frente aO Colégio Evangé
lico, no Centro de Jara-

. guá, na manhã de ontem.

Quando os Bombeiros
Voluntários chegaram ao

local, por volta das 8h45,
para atender a um princí
pio de incêndio, abriram
o capô do carro descobri
ram o mamífero. O gambá
foi retirado ainda vivo e

devolvido à mata, na Bar
ra do Rio Cerro.
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Após superar a fase instável, técnico Banana acredita que o cenário é favorável para a equipe conquistar a vaga na fase de mata-mata da Liga Futsal

Valendo a classificação,
AD] recebe o Concórdia

Temos que ganhar de
qualquer jeito, nem

que seja na técnica, na
tática ou na força. O
importante é a vitória.

I\.eko, pivô da ADJ

NA ARENA Jogando diante da torcida, jaraguaenses precisam de uma vitória simples para avançar

Dependendo apenas
das próprias forças

para avançar à fase decisiva
da Liga Futsal, a AD Jara

guá (CSMjPré-Fabricarj
MannesjFME) encara o

Concórdia, hoje, às 20h, na
Arena Jaraguá, em partida
válida pela última rodada
do Grupo C. Com uma vitó
ria simples, os jaraguaenses
se garantem nas quartas de
final. Por outro lado, o ri

. val catarinense já garantiu
a classificação e o primeiro
lugar do grupo com um jogo
de antecedência.

O técnico João Carlos

Barbosa, o Banana, não

poderá contar com o ala

Nenê, que tem uma lesão
no joelho e deve ficar fora
da equipe por um bom

tempo. Já o Concórdia en

trará em quadra sem dois

jogadores, suspensos, e ou
tros dois pendurados, que
serão poupados pelo téc
nico Serginho, já visando a

próxima fase.
"Eles vão querer fazer

uma boa partida para en

trar ainda mais embalados
na próxima fase. Mas o ce

nário é favorável ao nosso

time, pois viemos de duas
boas vitórias e teremos o

apoio da torcida. Durante
esta semana eu e o Sergio
Lacerda conversamos bas
tante com a equipe e pas
samos tranquilidade para

alcançarmos o resultado

necessário, que é a vitória",
disse Banana.

"A partida tem muito

mais importância para nós
do que pra eles. Acredito

que é o jogo do ano, uma

final. E é com essa cabeça
que vamos para o confron
to. Temos que ganhar de

qualquer jeito, nem que

seja na técnica, na tática
ou na força. O importante
é a vitória", afirmou o pivô
Keko.

A classificação da chave
está destamaneira: Concór
dia liderando com 12 pon
tos, seguido do Jaraguá, que
tem sete.OAssoeva (RS) é o
terceiro. colocado, com sete

pontos e, para conseguir
a vaga, precisa vencer por

goleada o já eliminado São
José (SP) e torcer por um

tropeço dos jaraguaenses.
Os ingressos antecipa-

dos ainda podem ser ad
quiridos no Posto Mime

(Matriz e Kohlbach), na

Girolla Imóveis, na reven

da da Mannes Colchões
em Jaraguá e no Restau

rante do Espeto. O valor é
de R$ 15 (numerada) e R$
10 (superior). A meia-en

trada, no valor de R$ 5,00,
é destinada a estudantes e

aposentados, mediante a

apresentação do compro
vante original com vali
dade. Crianças de até dez
anos têm acesso livre.

No dia do jogo também
haverá venda de ingressos
nas bilheterias da Arena

Jaraguá, no valor de R$
20 (cadeira numerada),
R$ 15 (cadeira superior).
e meia-entrada a R$ 7.

No jogo mais importante do ano, time aposta
no fator casa para superar o Concórdia e se classificar

CLASSIFICAÇÃO - SEGUNDA FASE - GRUPO C

]
3 o Assoeva 7 5 2 1 2 9 13 -4 8 o 46%

4 o São José 2 5 o 2 3 7 16 ·9 14 1 13%

p , Pontos; J. Jogos; V· Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp- Gols Pró; GC· Gols Contra; SG
• Saldo de Gols; A· Aproveitamento.
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Contra o líder, Jaraguá
volta a atuar em casa
NO DOMINGO Contra o Pinheiros, de Garopaba, Leão do Vale do Itapocu
tenta retomar a ponta no Campeonato Catarinense da Divisão de Acesso

Lucas Pavin

Após duas partidas lon

ge de casa, o Sport Club
Jaraguá se reencontra com

a torcida neste domingo. No
Estádio JoãoMarcatto, o Leão
do Vale recebe o Pinheiros, às
15h30, em partida válida pela
quinta rodada do turno do

Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso.

Para o confronto, o técnico
Mozart conta com a volta do

zagueiro e capitão do time Ri

cardo, que cumpriu suspensão
na última rodada diante do In

ternacional, em Lages. O úni
co desfalque continua sendo o

volante Wilhian, que segue no

Departamento Médico devido
a uma lesão na virilha. Com

isto, o treinador manterá a es

calação do último jogo, fazendo
apenas a troca de zagueiro, com
Fabinho dando lugar a Ricar
do. O Leão entrará em campo
no 4-4-2 com: Darci, Maicon,

Neto, Ricardo e Jefinho; Nêgo,
Piter, Zé Vitor e Carlos Neto;
Vandré e Eric.

"A expectativa é de uma vi
toria. Jogando em casa, temos

que impor nosso ritmo e pro
curar a vitória a todo o momen

to. Procuramos informações a

respeito do adversário e, pelo o

que obtemos, o Pinheiros é um
time qualificado, que tocabem a

bola. Porém, nossa equipe, com
todo o. respeito ao adversário,
tem que jogar o que tem jogado,

porque sei que temos futebol

para sairmos vitoriosos na par
tida", disse o zagueiro Neto.

''Temos o objetivo de vencer,
vamos enfrentar uma boa equi
pe, que é o líder do campeonato.
Sabemos que vai ser um jogo
muito difícil, mas sabemos tam
bém da nossa qualidade e que

podemos ganhar os três pontos",
. destacou o meia ZéVitor.

O grupo treina hoje pela ma
nhã e no sábado a tarde realiza
a última atividade antes da par
tida. O Jaraguá é o vice-líder
da Divisão de Acesso, com oito

pontos, apenas um a menos que
o adversário deste domingo.

LUCAS PAVIN/AVANTE!

ESFORÇO Jaraguá, do volante Plter, corre para tentar retomar a liderança do Campeonato Catarinense da Divisão de Acesso

Juventus

Moleque anuncia os primeiro reforços visando a Copa SC
Visando a disputa da Copa

Santa Catarina, que inicia em

outubro, o Juventus anunciou
os primeiros reforços para a

competição. São eles o goleiro
Maurício, os volantes Guilher
me e Lua, os meias Thiago e

Jonathan e o atacante Édipo.
O arqueiro já é conhecido da
torcida juventina, por ter sido
reserva de Wanderson nos dois
últimos Campeonatos Cata

rinenses. Guilherme, veio de
José Bonifácio (SP) e Lua, de

Maceió (AL). Ambos tem 23
anos. Para a criação, chegou
Thiago, de 22 anos, vindo de
Brasília (DF), e Jonathan, de 21

anos, com passagem pelo Vas-

.

co da Gama (RJ). No ataque, o

primeiro atleta acertado com o

Moleque Travesso é o atacan

te Édipo, de 20 anos, ex-José
Bonifácio (SP). Apesar de des

conhecidos, o técnico Márcio
Ventura garante que todos os

reforços têm potencial e vão
dar qualidade ao time .

• I � • l

Futebol Feminino

Estreiade
-.

Jaraguaenses
Neste domingo (10), o Olym

pyajFURB, de Jaraguá do

Sul, estreia no Campeonato Ca

tarinense de Futebol Feminino
contra a grande favorita ao títu

lo, a Kindermann, de Caçador. A
partida acontece às 15h, no cam
po da Arsepum. A edição 2013
do Estadual conta com apenas
quatro equipes, que se enfren
tam no sistema de pontos corri
dos, em turno e returno.

Futsal

Sub-20 perde
Na noite de quarta-feira

(28), ofutsalSub-20 de Jaraguá
do Sul perdeu o clássico para o

. Joinville, por 3 a 1, na Arena
Jaraguá, em partida válida pela
segunda fase do Campeonato
Catarinense da categoria. O gol
jaraguaenses foi marcado pelo
pivô Raul. Com o resultado, os
atuais campeões precisam ven

cer o próximo jogo, contra Ita

jaí, em data a ser definida, para
avançar à semifinal.

CopaBeira Rio
FutsalVeterano

Seguem abertas as inscri

ções para ala Copa Beira Rio
de Futs� Veterano. As adesões
devem ser feitas até o dia 6 de

setembro, na secretaria do clu
be ou com Cesar Pradi (9973-
9053), no valor R$300 por
equipe. A competição é desti
nada a jogadores acima de 40
anos e tem seu início marcado

para 20 de setembro. Os jogos
serão às quartas-feiras.

Equipes de Base

Molequinhos
em campo

As equipes de base do Juven
tus retornam à campo hoje, em
partidas válidas pela sexta roda
da do returno do Campeonato
Catarinense da Divisão Principal.
Os Molequinhos encaram a Cha

pecoense, no Estádio João Mar
catto. Os Juvenis, comandados
por Eduardo Rodrigues jogam
primeiro, às 13h30. Na sequência,
às 15h30, os Juniores atuam sob o
comando deMárcio Ventura.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013 ESPORTE

GETIY IMAGES

OCP23
www.ocponline.com.br

OITO GRUPOS Uefa sorteou os emparelhamentos da fase de grupo da Champions

Sorteio define
chaves da Liga
dos Campeões
GRUPO DA MORTE Chave H colocará frente a frente Barcelona,
Milan, Ajax e Celtic, que juntos somam dezesseis conquistas

Em sorteio realizado
na tarde desta quinta

feira, em Monaco, a Uefa
definiu os oito grupos
da temporada 2013/14
da Champions League.
Entre as chaves, o des

taque fica para o grupo

H, que reunirá 16 títu

los, com Barcelona (4),
Milan (7), Ajax-HOL (4)
e Celtic-ESC (1). Outro

grupo que chama aten

ção é a chave B, com Real
Madrid e Juventus, dis

putando duas vagas ao

lado de Galatasaray-TUR
e Copenhaguen-DIN.

O outro grande duelo en

tre espanhóis e italianos
na Champions é uma re-:

edição da final da tem

porada 1997/98, quando
os merengues levaram a

melhor sobre o time de
Turim.

Uma das chaves mais

equilibradas definidaspelo
sorteio tem apenas um

campeão. Vencedor em

1997 e atual vice-europeu,
o Borussia Dortmund divi
de o grupo F com Arsenal,
que também já foi vice da

Champions, Olympique
de Marselha, da França, e

o Napoli, da Itália.
Dos times cotados para

o título da maior compe

tição de clubes da Euro

pa, quem deu mais sorte

foi o PSG, que dividirá
a chave C com Benfica

POR, Olympiacos-GRE e

Anderlecht - BEL.

O caminho do Chelsea
também não parece com

plicado no grupo E, com
Schalke 04-ALE, Basel
SUl e Steua Bucareste

ROM. A primeira rodada
da fase de grupos está

prevista para o próximo
dia 17 de setembro.

FutebolEuropeu'

Ribéry é eleito omelhor do Continente
Nem Messi, nem Cris

tiano Ronaldo. O francês
Franck Ribéry foi eleito o

melhor jogador da última
temporada do futebol eu

ropeu, em Mônaco, nesta
quinta-feira. O francês

foi o cérebro do Bayern
de Munique, que fez uma
temporada de sonhos em

2012-13, conquistando
a Champions League, o

Campeonato Alemão de
forma invicta e a Copa da

Alemanha. É a primeira
vez queo jogador fica com
o prêmio. A votáção foi
feita em tempo real, com
votos de 53 jornalistas
presentes ao evento em

Mônaco.

Chelsea
Depois do brasileiro

Willian, o Chelsea fechou
nesta quinta-feira a contra

tação de outro jogador que
estava no Anzhi. Homem
de confiança de José Mou
rinho na época de Inter de

Milão, o camaronês Samuel
Eto'o acertou com o clube
londrino por um ano e irá
reeditar a parceria com o

técnico português.

De saída?
Não bastasse a perda de

Bernard para o Shakhtar

Donetsk, da Ucrânia, e

a eliminação da COPil do
Brasil para o Botafogo
nesta quarta, o Atlético
MG também pode ficar
sem Ronaldinho Gaúcho.
O Schalke 04 fará de tudo

para convencer o meia a

voltar a jogar na Europa,
conforme divulgou o jor
nal alemão "Bild" desta

quinta-feira.

Doping
no Vasco

O Supremo Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD),
condenou na tarde desta

quinta-feira, no Rio de Ja

neiro, o meia Carlos Alberto
a um ano de suspensão pelo
dopingna partida entreVas
co e Fluminense, no dia zde
março, pelo Campeonato
Carioca,porutilizarsubstân
das proíbidas que escondem
a presença de anabolizantes.

CAMPEON� O SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

Coi. Time P J V E O GP GC SC A%

2° Botafogo ·1 29 16 8 5 3 27 19 8 60

3° Grêmio 28 16 8 4 4 22 15 7 58

4° Atlético-PR +1 27 16 7 6 3 28 22 6 56

5° Corinthians-l 26 16 6 8 2 15 7 8 54

6°Coritiba 24 16 6 6 4 20 17 3 50

r Bahia +3 23 16 6 5 5� 15 16 -1 48

8° Internacional 23 15 5 8 2 27 24 3 51

9° Vitória -2 22 16 6 4 6 21 23 -2 46

10° Goiás-f, 22 16 5 7 4 17 21 -4 46

11° Vasco 20 16 5 5 6 23 27 -4 42

12° Atlético-MG +2 19, 15 5 4 6 15 19 -4 42

13° Santos +2 19 14 4 7 3 16 12 4 45

14° Flarnengo-Z 19 16 4 7 5 17 17 O 40

15° Fluminense ·2 18 16 5 3 a 19 22 ·3 38

16° Criciúma +1 17 16 5 2 9 21 28 ·7 35

7"flõnle
--

:15 4 ';3

$ão 153 ·3

.16' 2 -à
20° Náutico 8 14 2 2 10 8 24 ·1619

"'·...._;.·.!r�v··'VIlÍllliiS;,.··<;mps""'Ib·.��"_"'"
- 'Gi:·;lnlfs'll<!:oi!ià;'SG··'8iiIllõ'<fe""'i5;'ii.,-9Iji_.

17"RODADA

3�8 �9

Classificados para li Ubertadores
18h30· Grêmio x Ponte Preta 16h . Botafogo x São Paulo

"�íi;;S�ãSi;IilrIf''1 18h30· Goiás x Atlético-MG 16h . Corinthians x Flamengo
18h30 - Náutico x Atlético-PR 16h - Vitória x Criciúma

18h30 - Portugue�,x Bahia 16h - Coritiba x Internacional

21h - Fluminense x Santos 18h30 - Cruzeiro x Vasco

Líd!ll' dó campeonato" ,

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

P J V E O GP GC SG A%
-,

39 17 12 3 2 35 15 2076

30 17 10,0 7 31 27 4 59

4° Joinville +2 30 18 9 3 6 3.1.19 12 56

5° Paraná Clube-l 30 17 8 6 3 25 13 1259

6° Boa 29 17 8 5 4 17 17 O 57

7° América·MG 27 18 7 6 5 29 26 3 50

8° Figuei rense 26 18 8 2 8 35 31 4 48

9° Avaí 26 17 7 5 5 25 23 2 51

10° Icasa 25 17 8 1 8 25 31 ·6 49

11° Bragantino 25 17 7 4 6 18 17 1 49

12°ASA+l 22 18 7 1 10 23 29 ·6 41

13° Ceará +1 21 17 5 6 6 21 21 O 41

14°0este-2 19 17 5 4 8 14 25 -1137

15° Guaratinguetá -2 18 17 5 3 9 20 27 ·7 35

16° Atlético-GO ·1 17 17 5 2'101324 -11133

-11''':'- . "",:3

Paysandu- 17 4 3 -9 29

19°América·R 17 3 6 27 ·1029
.

20° ABC . 11 17 2 5 10 13 2il. ·1622 ,,_ ..

1!>._"�"'.�_""""_"'__'GP'-_\lW<
/(,1ê-.__;:sG,_"'�!ê;��

1B'RODADA

Jogos realizados
ASA 3xl Figueirense
América-MG Ox2 Joinvil1e

3�8
16h20 - Chapecoense x lcasa
16h20· AméIicaRN xs.GaeIano

16h20 . Paraná xGuaratingJetá
16h20 • Brag;mtino x Pa)sandu
21h - Ceará x Palmeiras

21h • Sport x Boa

PromovidOSpara a Série A

tantema do campeonato
21h . Atlético-GO x Oeste

Valor:
.'
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CONSÓRCIO DE IMÓVEIS BRADESCO.
SUA CASA NOVA A PARTIR DE R$ 441,171 MENSAIS. USE SEU FGTS.2

--- �-= :Ç011�a-os-planos na_medida certapara você tirar
os seus projetos do papel. Ligue 0800 887 1580

-

ou acesse consorciobradesco.com.br e faça uma

simulação. Se preferir. fale com o Gerente Bradesco.

Secretaria Muni;:iPallDASAUDE
. PREFEITURA.
_ JARAGUADOSUL

.

DISQUE SAÚOE

�t$.6)
o.",IcbIllGn,�dQSUS

www.saude.gov.br

secrerartes Estaduais
e Municipais de Saúde

Ministério da
Saúde
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