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Esportes
BASQUETE

Após se classificar para o Mundial de Basquete na noite de sábado, com a vitória por 66 a 56 sobre
Porto Rico na disputa do terceiro
lugar da Copa América, a seleção
brasileira feminina já pensa nos
próximos passos. O técnico Luiz
Augusto Zanon destacou a necessidade de dar mais rodagem ao
renovado grupo do Brasil para que
a equipe possa fazer uma boa campanha no próximo ano na Turquia.
“Agora, com a vaga consolidada, vamos nos reunir com a CBB
para fazer o planejamento para o
ano de 2014, com muito mais experiência para essas meninas, com
equipes de grande nível e da Europa. Claro que todo planejamento é
fácil de fazer no papel, mas para

realizá-lo necessitamos de outras
coisas. A formação de um grupo
nós já fizemos, o que era o mais
difícil. Agora, o planejamento terá
sequência para fortalecer o processo iniciado neste ano”, destacou o
técnico.
Após sobrar na primeira fase
da Copa América, o Brasil perdeu
nas semifinais para Cuba e acabou
tendo que decidir a vaga no Mundial diante de Porto Rico. Para Zanon, a equipe conseguiu suportar
a responsabilidade de não poder
tropeçar para conquistar a sua
classificação. “Foi o jogo de maior
trabalho emocional que tivemos
durante o torneio, porque reverter
a situação da derrota sofrida na
sexta-feira para Cuba, em menos

CURSOS E CONCURSOS

ITALIANO – Estão abertas as
matrículas para os interessados
em aperfeiçoar a língua e a cultura italiana ou ter conhecimento
básico do italiano para viagens
de turismo. As inscrições podem
ser feitas na rua Dr. Flores,
105, conjunto 301, e na avenida
Osvaldo Aranha, 744, em Porto
Alegre. E-mail: cursos@acirs.org.
br. Tel.: 3212-5535.
FOTOGRAFIA – Estão abertas as
inscrições para o 10º Concurso
Sesc de Fotografia, promovido
pelo Sistema Fecomércio-RS/
Sesc. Este ano, o tema é “Sustentabilidade: O meio ambiente em
foco”. A iniciativa visa a incentivar as produções fotográficas e
descobrir novos talentos para as
artes visuais. Sites: www.sesc-rs.
com.br e www.sesc-rs.com.br/
concursodefotografia.
FACCAT – A coordenação do
curso de Letras das Faculdades
Integradas de Taquara (Faccat)
promoverá o II Seminário de
Língua e Literatura, nos dias 3
e 4/10, no campus, em homenagem aos 10 anos do Projeto Ler. O
seminário tem inscrição gratuita.
Site: www.faccat.br.
REMATRÍCULAS – De 1/10 a
2/12, pais e/ou responsáveis, ou
os alunos maiores de 18 anos,
devem comparecer à secretaria

de 24 horas, foi duro. Enfrentamos
um adversário que estava ferido e
fortalecido do primeiro jogo, em
que vencemos por uma larga diferença (91 a 54)”, explicou Zanon. O
técnico avaliou um time um pouco tenso no início jogo. “Tivemos
muita qualidade nos sistemas que
cada menina acreditava e fomos
buscar a superação. Esse deve ter
sido o maior amadurecimento desse grupo”, acrescentou.
Já classificados para o Mundial de Basquete, Canadá e Cuba
se enfrentaram na decisão da
Copa América no México, e a seleção caribenha levou a melhor,
vencendo as canadenses, invictas
na competição, por 79 a 71. Assim,
conquistaram o título continental.

osni.machado@jornaldocomercio.com.br

de sua escola atual com carteira
de identidade e comprovante
de residência, para efetuar a
rematrícula para 2014. Devem
participar do processo todos os
estudantes das escolas municipais de ensinos Fundamental e
Médio que pretendem continuar
nas mesmas instituições no próximo ano, além das escolas de
Educação Infantil que estão atualmente nas turmas de Jardim B,
o último ano antes do ingresso
no Ensino Fundamental. E-mail:
pie@smed.prefpoa.com.br.
FUNDAÇÃO – A Fundação de
Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) está com inscrições
abertas no processo que fará a
contratação temporária de profissionais. As inscrições devem
ser feitas até o dia 7/10 no setor
de protocolo geral do Hospital
Municipal, localizado na avenida
Pedro Adams Filho, 6.520. Site:
www.fsnh.net.br.
PSICOLOGIA – O Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da
Pucrs recebe as inscrições para
seleção de candidatos aos cursos
de mestrado e doutorado. As áreas de concentração são Psicologia
Clínica; Psicologia Social e Cognição Humana. O procedimento
pode ser feito até o dia 11/10 pelo
site pucrs.br/fapsi/pos, no link
ingresso. Tel.: (51) 3320-3633.

ORGANIZAÇÕES – No dia 10/10,
às 19h30min, a Rede Neurocom
promoverá workshop com o
tema Construindo Colaboração
nas Organizações. Local: rua
Dona Laura 207, conjunto 103,
em Porto Alegre. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas
pelo site www.redeneurocom.
com.br. Tel.: 3311-9092.
BOLSAS – O Serviço Alemão
de Intercâmbio Acadêmico está
com as inscrições abertas para
seu programa de bolsas de
aperfeiçoamento para jovens for
mados em Arquitetura e Urbanismo que visam a realizar uma
especialização na Alemanha.
Informações adicionais pelo Ciep
da Fundaplub pelo telefone 30166570. E-mail: ciep@fundaplub.
org.br.
QUALIFICAÇÃO – Estão abertas
as inscrições para os cursos de
formação office, Excel básico ou
avançado e legislação trabalhista, na Faculdade de Tecnologia
Alcides Maya. Site: www.alcidesmaya.com.br. Tel.: 3254-8383.
VESTIBULAR – A Pucrs recebe
as inscrições para o Vestibular
de Verão 2014 a partir de 1/11.
O procediento poderá ser feito
até 27/11, pelo site www.pucrs.
br/vestibular. As provas serão
aplicadas nos dias 7 e 8/12.

CBB/DIVULGAÇÃO/JC

Seleção feminina já faz planos
para o Mundial na Turquia

Zanon planeja mais rodagem para as novatas da seleção feminina

DIVERSAS

SEMINÁRIO – A Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços
de Caxias do Sul realizará no
dia 2/10, das 17h às 21h, o 12º
Seminário de Negócios Internacionais da Serra Gaúcha.
Local: auditório da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços
de Caxias do Sul (CIC), na rua
Ítalo Victor Bersani, 1.134, em
Caxias do Sul. Site: www.
cic-caxias.com.br. Tel.: (54)
3218-8013.
CONGRESSO - O Brasilshop,
congresso do setor varejista
de shopping, será realizado no
dia 1/10, no Sheraton Hotel, em
Porto Alegre. A realização do
encontro é da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping.
Tel.: (11) 3541-9422.
INVESTIDORES – A Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
promoverá no dia 01/10, em
Porto Alegre, nova edição do
Encontro com Investidores. A

atividade será voltada a investidores e representantes de entidades do mercado de capitais,
além de estudantes, professores
e público em geral. Local: Salão
de Atos – Reitoria da Ufrgs, na
avenida Paulo Gama, 110. Tel.:
3224-3121.
INAUGURAÇÃO – A Gravel Gravataí Veículos Ltda vai inaugurar oficialmente a sua nova
loja no dia 8/10, na avenida
Dorival Cândido Luz de Oliveira, 960, em Gravataí.
EDUCADORES – De 16 a 18/10, o
curso de Pedagogia da Universidade Católica de Pelotas (Ucpel)
promoverá a nona edição do
Encontro Regional de Educadores Infantis (Erei). A atividade
será direcionada a profissionais e acadêmicos da área. As
inscrições vão até o dia 11/10.
Informações podem ser encontradas no site http://pedagogia.
ucpel.tche.br/erei.

