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à discussão
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Conselho de Saúde e Ministério Público
querem solução para a questão da
remuneração dos médicos, principal
obstáculo para o cumprimento do lAC
da saúde, firmado em 2006.
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Cientistas da Universidade de lincoln, na
Inglaterra, sugerem que, assim como os

.

seres humanos, os cães também estudam
"o fuce de uma pessoa, começando pelo
lodo direito, que expresso melhor o esta-
do emocional. Uma hipótese sustento que
o lodo direito do face expresso melhor os

emoções, o que explico o foto de ser ana

lisado antes pelos cachorros, como fazem

es, humanos quando vêem alguém pelo
priméira vez. Os pesquisadores, liderados
por .Kun 6uo, estudaram os movimentos
dos olhos e do cabeça de 17 cães quando
Illes foram mostrados vórias imagens. Os
animais olharam para a esquerda - paro

.

a metade direita do rosto - apenas quan
do lhes foram mostrados fotos de rostos

humanos. Segundo o estudo, os cães po
deriam ter aprendido este comportamen
to para interpretar as emoções dos seres

humanos. Porém, poro especialista em
.

cães do Universidade Hitvos lorónd de Bu

dapeste, no Hungria, Adam Miklosi, ainda
não existe evidências de que estes animais

sejam capazes de reconhecer os emoções.
. ,Fonte: EFE
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Jaraguaense mostra
arte em São Paulo
luzes e sombras fazem parte da exposição
"Percurso", do artista plástico Márcio Paloshi.
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Orquestra em Noite
de Valsa, na Scar
Espetáculo com direção artística do maestro
Daniel Bortholossi acontece amanhã.
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Jaraguá deve ter orçamento
superior a R$ 288 milhões
Texto foi enviado à Câmara ontem, último dia previsto em lei, e uqorn segue poro os comissões.
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Baixa qualidade do
material utilizado e

.

chuva constante
deixam as ruas um

verdadeiro caos.
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A turma boa de
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Saúde· e geração de negócios
GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESmE!\!TE
DA ACUS - ASSOCiAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGVÁ DO SUL •

AmJS@ACL!S.COM.8R

Trazer temas como a questão da saúde
é, para a ACIJS, um compromisso de ges
tão. Historicamente, a entidade mantém
essa linha de atuação e muitos resultados
já foram obtidos, gerando melhorias para a

comunidade.
Essa atuação deve ser entendida com

naturalidade, namedida em que buscamos

por meio do associativismo a possibilidade
de contarmos com um ambiente de negó
cios favorável às nossas empresas e às or

ganizações que atuam no município e na

região, de modo geral. Quando se fala em

ambiente favorável, é preciso consíderar
as questões que oferecem aos empresários,
aos trabalhadores e às suas famílias bem
estar, segurança e 'saúde, o equilibria am

biental, educação de qualidade e acesso

à cultura, por exemplo, pois esses fatores

agregam melhor qualidade de vida. Com
estas condições favoráveis, há a tranqüili
dade de podermos produzir a riqueza que
movimenta a economia local.

Investir em saúde, portanto, é uma me
dida que beneficia a coletividade como

um todo. Estar integrado a estes projetos
apoiados pela ACIJS e pelas demais entida
des do Centro Empresarial significa pensar
no melhor para a nossa cidade e para nós
mesmos.

É por isso que a ACIJS pede a adesão e

o comprometimento de todos, empresas e

pessoas físicas, ajudando damaneira como .

puderem, os projetos de melhorias que o

Hospital Jaraguá está iniciando e que colo
cará a cidade num patamar de excelência
em relação a doenças de maior complexi
dade, como as cardiovasculares.

Durante esta semana recebemos na

plenária da ACIJS-APEVI a presença da
diretoria do Hospital e Maternidade [ara
guá, apresentando o projeto de ampliação e

modernização da estrutura de atendimento
desta tradicional instituição.

A exemplo da oportunidade em que
contamos com a participação de represen
tantes do Hospital e Maternidade São José,
temosmais uma demonstração do compro
misso que as entidades ligadas ao CEJAS
mantêm com os temas comunitários.

DO LEITOR

Aos pais e estudantes
Sou estudante e freqüento um curso pré-vestibular

"semi-extensivo" no colégio Energia, em Joinville. Havia
contratado no mês de agosto, quando teve início as aulas,
uma empresa que trabalha com vans e microônibus para
o transporte dos estudantes.

Esta empresa, mostra uma total falta de estrutura

profissional, responsabilidade e respeito para com os

clientes.
Desde que comecei a usar de seus serviços, o proprie

tário desta empresa e também motorista da unidade que

transporta o grupo do qual faço parte, vem demonstrando
total desrespeito e falta de bom senso com alguns de seus

clientes, além de ser conivente com certas atitudes irregu
lares de alguns poucos usuários do mesmo serviço, entre
eles: o consumo exagerado de bebidas alcoólicas dentro
dos veículos, a permanência de passageiros embriagados
na cabine do microônibus, bem como as atitudes agressi
vas, que causam desconforto aos outros passageiros, que
em mais de uma ocasião, puseram em risco a segurança
no trajeto.

Issome levou a ter uma conversa diretamente com o res

ponsável pedindo que tentasse evitar esse tipo de comporta
mento de alguns dos passageiros. A situação se mantém.

Além disso, não havia perspectiva de como seria feito o

transporte, sendo que vez era através de microônibus, vez
era através de veículos aleatórios, conduzidos por desconhe
cidos, que levavam alguns passageiros até certo trecho, para
então tomar o carro definitivo e concluir o trajeto.

No dia 2 de outubro, tive de me esquivar para não ser

literalmente prensado contra a porta do veículo que vi

nha, nas últimas semanas após a primeira tentativa de

diálogo já citada, dando notável preferência ao embarque
de qualquer outro que esperasse na mesma parada, um
destes que no mesmo dia, empurrou-me contra a porta.
Uma clara mostra de represália contra meu protesto.

"Não posso admitir esse tipo de coisa, na próxima se

mana, se voltar a acontecer, eu mesmo aciono a policia",
disse eu, me referindo aos passageiros bêbados, indo e

vindo aos solavancos com suas latas de bebidas dos acen
tos à cabine do motorista.

O proprietário se negou a realizar meu transporte, mes
mo estando pago até o dia 10 deste mês,

FILIPI ANDRÉ DE AMORIM, ESTUDANTE

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
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FALA Aí!

" Tem qualidades
e virtudes acima
dos normais. "

NEUTO DE CONTO (PMDB),
SENADOR CATARINENSE,

elogiando os seis anos de mandato
do presidente Lula completados dia 27.

" Escola de filho do
.

eleito é melhor. "
CRISTOVAM BUAROUE (PDn,
SENADOR, ao dizer que escolas
oferecidas a filhos da maioria dos

eleitore.s são as piores.

"Quero saber o

que se posso no

cabeça de um juiz. "
VALDIR COLATTO (PMDB),
DEPUTADO FEDERAL, sobre
liminares a favor da importação

de alho chinês e argentino
sem impostos.

BR-280
Confirmado o dito aqui no coluna: o

processo de licitação dos obras de

dúplicação do BR-280 poderio atrasar

por causo do greve dos servidores do
Dnit. E não deu outro. Aliás, falto con

cluir os projetos de engenharia e os re

latórios de impacto ambientol. Mos, se
alguém ainda acredito, o Dnit mantém
o primeiro semestre de 2009 como o

prazo poro início do obro. E suo con

clusão em 2010 o um custo de R$ 200
milhões, somo que não está totalmen
te assegurado no orçamento do União.

o proj�de ,e!��!!j!!��'�i�!i�,2osmomide-
tos de até 200 cilindradas foi considerado pelo juiz Márcio Vicari, (foto) do Tribu
nal Regional Eleitoral e relator do Ação de Impugnação do Mandato.movido pelo
coligação Solve Santo Catarina contra o governador Luiz Henrique do Silveira, em
2006, como argumento infundado no acusação de que LHS foi beneficiado
eleitoralmente. Segundo Vicari, "não é possível considerar abuso de poder
um ato que submete o outro poder independente uma proposto em benefício
do sociedade". Do mesmo formo, o juiz Jorge Antonio Maurique descartou o

abuso de poder, declarando que "um governo que pretendo se reeleger deve
continuar encaminhando suas propostos". A proposto também foi defendido
pelo candidato o governador Esperidião Amin (PP) naquele ano. Publicações
pagos pelo governo estampando obras de lHS também foram descartados
como provas acusatórios. Como já havia feito antes, o Pleno do TRE inocen
tou o governador por cinco votos o zero. Porém, no SuperiorTribunal Eleitoral
o processo continuo e lá o entendimento é outro.

OBRIGATÓRIO
Até dia 4 de novembro os candi
datos que concorreram nos elei

ções de 5 de outubro têm prazo
poro fazer o prestação de contos
dos gostos aos juízes eleitorais
de' suas comarcas. Incluindo os

que não foram eleitos, os comitês
financeiros, os que renunciaram e

até mesmo aqueles que tiveram o

pedido de registro do candidatura
indeferido. Até 17 de dezembro os

números serão analisados e somen

te com o oval do Justiça Eleitoral os
eleitos serão diplomados.

CÂMERAS
.

Ruas centrais de Jaroguá correm o

risco de não receberem os 20 câme
ras de vigilância eletrônico destina
dos pelo Estado ainda neste ano. No
total o projeto prevê 24, quatro deles
pagos pelos empresários, o que já
virou rotina. Uma dos empresas que
participaram do processo llcltntérle
recorreu à Justiça, alegando ter sido
prejudicado nos exigências impostos
pelo edital.

SUMIU?
Perguntar não ofende: o quem cabe
dor andamento 00 relatório de Comis
são Processante formado em 2007 pelo
Câmara de Jaraguá pedindo o cassação
do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB)
por causo de alteração do prazo origi
nai estabelecido em contrato, poro que
o Viação Canarinho construísse o novo

terminal central, os mini-terminais em
bairros e implantasse o passagem úni
co com bilhetagem eletrônico? Fico o

dito pelo.não dit�?

O CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2008
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Orçamento será de R$ 288 milhões
LOA enviada ontem à Câmara estima receita 17% maior que a deste ano

-�

JARAGUÁ DO SUL

Aprefeita eleitaCeciliaKonell
(DEM) terá que administrar um
orçamento de R$ 288.234.528,12
em seu primeiro ano de governo.
A proposta que estima a receita e

fixa a despesa domunicípio para
2009 foi encaminhada para a Câ
mara ontem, na data-limite pre
vista pela Lei Orgânica. O texto

da LOA (Lei Orçamentária Anu
al) seguirá para as comissões,
onde deve ser alvo de análise e

poderá receber emendas antes

de ser votado, o que deve ocorrer,
repetindo seqüência histórica, na
última sessão do ano.

Confírmada :

à, arrecadação
prevista para - este· ano, .de R$
244.4:�oo.285,37, a 'receita conso-

'

lidada do município no próxi
mo exercício será 17,89% supe
rior. O percentual representa R$

-

43.754.242,75 a mais nos cofres
" da quarta economia catarinense .

.

-; Os números trabalham em con-
o

.

sonância com as metas e priori-
'

dades da admínistraçâo estabe
leçj.das na LDO (Lei de Diretrizes
'Orçamentáriasl, jáaprovada.

Por isso, esclarece a diretora
-

de Gestão Institucional da Prefei-
.. '

tura, Cláudia Müller, a projeção
de receita para 2009 foi mantida,
mesmo com o impacto que a cri
se econômica mundial deve ter

sobre os municípios brasileiros.

"Quando montamos a LDO, não
havia crise das bolsas. E como te
mos que manter as mesmas me
tas da LDO na Lei Orçamentária,
não fizemos alteração", esclarece
Cláudia, informando que "Caso
não aconteçam as metas pre
vistas de receita' e despesa, op
tamos, dentro do texto da LDO,
por utilizar instrumentos legais
para fazer equilibria financeiro".
Neste caso, o governo poderá,
via decreto, proceder a limitação
de empenho. "Se tinha dotação
para gastar R$ 100 e a receita não
se concretízou em 10%, sãó blo
queados dez reais', e o município
poderá empenhar e gastar só 90",
exemplifica a diretora, para quem
os efeitos da crise devemser sen
tidos na arreçadação munícipgl
em proporções ainda desconhe
cidas. A previsão de recursos

por secretárias você confere nas

próximas edições de O Correio.

CAROUNA TOMASEW,

T

Orçamento
Jaraguá do Sul

2007
R$ 226.297.225,19

2008
R$ 244.480.285,37

2009
R$ 288.234.528,12

Cláudia informa que, caso receita não se confirme, o governo poderá prQceder a limitação �Q empenho
_·,'.,_"",;t

-

Veta,do prQjeto para controle
de limpeza ,d� caixas d'águ�O

Raulino diz que este foi déçimo veto sofrido a projeto de sua autoria

JARAGUÁ DO SUL

Projeto de lei que institui o
controle da limpeza, desinfecção

,

e conservação das caixas d' água
e dos reservatórios domunicípio,

,

aprovado no início do mês pela
Câmara, foi vetado totalmente

pelo prefeito Moacir Bertoldi.
(p:rvmB). A administração alega
que a iniciativa do projeto deve
ser do Executivo por gerar despe
sas, o chamado vício de origem.

"Eu não entendo assim", de-·
clarou o autor da proposta, Ro-'
naldo Raulino (PDT), para quem
a fiscalização poderia ser feita

pelos profissionais da Prefeitura '

quando das vistorias para con

cessão de alvará, "Seria simples
mente subir um degrau ou dois
e olhar a caixa d'água. Então não
tem custo nenhum", salientou.

A proposta, que atinge esta
belecimentos comerciais, como

restaurantes, lojas, farmácias, e

repartições públicas, prevê que

a limpeza das caixas d'água deve
ser feita, no mínimo, uma vez ao
ano, sob a responsabilidade do
Samae. Para Raulino, uma forma
de prevenir problemas futuros,
citando o exemplo da dengue
que assolou o Rio de Janeiro.

Uma das razões explicitadas
no veto é que os serviços corres

pondentes à promoção, proteção
e recuperação da saúde são de
competência da Vigilância Sani
tária, e não do Samae. E afirma
que a rriatéria retira do municí

pio ','a possibilidade de avaliar a
conveniência e oportunidade da
implementação das políticas in
sertas na lei impugnada,".

"Mas eles (o Executivo) não
mandam nada para cá, a não
ser remanejando verbas de"urna
secretaria para outra", criticou
Raulíno, por conta dos projetos
de suplementação e abertura de
crédito especial votados, a exem
plo da sessão de ontem.

Curso�pbrà ,,:

vereadores
A Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul promove,
na' próxima terça e quarta-fei
ra, um curso para servidores
e vereadores eleitos e futuros
assessores. Na terça-feira, será
um curso de oratória e, no dia
seguinte, o tema será etiqueta
e atendimento ao' público. A
próxima legislatura também
receberá informações sobre a

cerimônia de posse.
Segundo a presidente Ma

ristela Men\l (PT do B), um
ofício foi enviado aos futuros
vereadores. Ela também infor
ma que, na próxima semana,
manterá audiências em Floria
nópolis para tratar da liberação
de recursos jáprevistos pelo Es
tado para entidades do municí
pio. A agenda deve incluir reu
nião com o superintendents do
Dnit (Departamento Nacional
de Infra-estrutura de Transpor
tes), João José dos Santos, sobre
a duplicação da BR-280.
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Ruas tomadas por buracos
População reclama da qualidade do asfalto e das estradas
JARAGUÁ DO SUL

As ruas jaraguaenses têm

algo em comum além do que
só o material que as cobre. Pavi
mentadas anos atrás ou somen

te há alguns meses, as estradas
do município estão tomadas
por desníveis e remendos ou,
em situações piores, de bura
cos. Se o cenário já vinha com

plicado, as constantes chuvas

registradas durante as últimas
semanas prejudicaram essa re

alidade ainda mais.
Um rápido passeio pelas

principais vias da cidade basta
para perceber a quase unanimi
dade de problemas. A reporta
gem do O Correio do Povo fez
o teste e encontrou buracos

por todos os caminhos pelos
quais passou: Alguns deles

possuem cerca dez centímetros
de profundidade, outros ocu

pam grande parte da metragem
destinada ao tráfego. Em suma,

todos obrigam os motoristas a

manobras perigosas na tentativa
de se afastar das fendas. Quem
não o faz, leva sustos devido ao

impacto e ainda corre o perigo
de ter o carro estragado.

Conforme o aposentado
Manfredo Boettner, 65, é isto

que acontece na Vila Lenzi.
'�s pessoas precisam desviar

pela pista contrária e acabam
se acidentando. Mas, depois,
ninguém arca com os prejuí
zos", afirma. Na Rua Padre Al
berto Jakobs, importante acesso

ao bairro, o percalço foi gerado
logo após a colocação do asfalto

Buracos estão presentes em diversos bairros, até mesmo nas principais ruas do Centro da cidade

Agenda de pavimentação prossegue
De acordo com o secretário Al

berto Marcatto, 25 ruas devem ser

asfaltadas até o final da gestão de
Moacir Bertoldi, daqui a dois me

ses. Os recursos são provenientes do

orçamento municipal, porém, 70%
deles financiados junto ao Badesc
(Agência de Fomento do Estado de
Santa Catarina). O restante dos R$
3,1 milhões é pago à vista.

vo de tantos buracos. Segundo
ele, nas pistas recém pavimen
tadas o serviço ainda não está
finalizado. Falta a segunda ca

mada do material. Porém, este
só deve ser sobreposto após
seis meses. Isto porque seria
necessário aguardar o assenta
mento da tubulação colocada
pelo Samae (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto). Nas demais,
é preciso esperar que a chuva
cesse. Cada jornada de recape
custa, pelo menos, R$ 25 mil
aos cofres públicos.

O CORREIO DO POVO iiiSEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2008

Investimentos

2005/2007
PROGRAMA NOSSO ASFALTO

Ruas: 56
Extensão: 17.563 metros

Orçamento: R$ 7 milhões e 86 mil

RECAPEAMENTO

Ruas: 12
Extensão: 14.104 metros

Orçamento: nõo divulgado

- PAVIMENT�ÇÃO E��������
Ruas: 7
Extensão: 3.338 metros

Orçamento: não divulgado

sobre o paralelepípedo, há pou
co mais de mês.

O mesmo ocorre na Bertha

Weege, Barra do Rio Cerro, local
onde as aberturas se multipli
cam em velocidade acelerada.
"Quando colocaram o asfalto

já dava para perceber que algo
estava errado com a qualidade
dele", denuncia o mecânico
Cristiano Santos, 34.

Contrapondo a população,
o secretário de Urbanismo, Al
berto Marcatto, explica o moti-

Rua José Theodoro da Fonseca

KELLY ERDMANN Rua Feliciano Bortolini

Cartilhas orientam estudantes
Trânsito entra nas salas de aula a partir do próximo ano

JARAGUÁ DO SUL

O trânsito jaraguaense deve
entrar nas salas de aulas das
escolas municipais a partir do
próximo ano letivo. Ontem, a

Prefeitura recebeu 15,6 mil kits
de material didático, que serão

\ distribuídos aos alunos matri-
,

"Cf)
culados no 30 e 80 ano do En

� sino Fundamental. São três car

i tilhas com informações acerca

,� do assunto voltadas às crianças,
professores e pais. Os livretos

foram produzidos pelo Detran
de Santa Catarina em parceria
com o Estado e a Secretaria de
Segurança Pública.

O programa oferece seis
encontros de 45 minutos para
cada turma participante. Três
deles com a Coordenadoria
Municipal de Trânsito e os ou

tros com a PolíciaMilitar, Cor
po de Bombeiros e Fundação
Jaraguaense de Meio Ambien
te. Além disso, professores de

todas as unidades escolares
foram capacitados para mul

tiplicar a idéia, já testada na

rede de ensino. O projeto-pilo-
. to abrangeu três colégios: Ro
dolfo Dornbusch, Anna Tõwe

Nagel e Albano Kanzler.
No próximo ano, as esco

las estaduais também passam
a integrar a iniciativa. Por en
quanto, os docentes estão sen

do qualificados para ajudar na
empreitada.
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I Ajuste de Conduta em pauta,
6

i Remuneração dos médicos foi um dos assuntos da reunião
Ferdinando tinha 85 anos

Despedida do

Capitão Piske
JARAGUÁ DO SUL

Morreu na manhã de on

tem, aos 85 anos, Ferdinan
do Piske, também conhecido
como Capitão Piske. Ele foi
expedicionário do Brasil na 2a
Guerra Mundial e autor do li
vro 'Anotações do Front Italia
no". O velório acontece na Ca

pela Mortuária da Vila Lenzi e
o enterro será às 9h de hoje, no
Cemitério da Vila Lenzi.

Nascido em Timbó no dia
11 de fevereiro de 1923, Piske
entrou no exército como volun
tário em 1942. Entre as diver
sas atividades que exerceu, foi
delegado da Junta do Serviço
Militar de Jaraguá do Sul; pre
sidente do Mobral (Movimento
Brasileiro de Alfabetização) do
município; e secretário-execu
tivo �a Acijs. Também foi co
laborador "em vários jornais de
Curitiba/PR, Joinville e Jaraguá
do Sul, inclusive no O Correio
do Povo. Ajudou a fundar aAs

sociação dos Veteranos da FEB

(Força Expedicionária Brasilei
ra) de Jaraguá do Sul e o Beira
Rio Clube de Campo.

Piske morreu de falência

múltipla dos órgãos, no Hospi
tal Dona Helena, em Joinville.
Ele ficou internado no local por
cerca de quatro meses. Deixou
seis filhos, dez netos, cinco bis
netos e um trineto.

Licitação pode
atrasar projeto
Um problema no licitação dos 20

CÔmeras de monitoramento pode atrasar
o implantação dos equipamentos nos ruas

do município. Uma dos empresas que
participou do processo licitatório está

questionando no justiça o escolho do
vencedora. De acordo com o comandante
do 14° Batalhão do Polícia Militar, César
Nedochetko, existe o possibilidade de
que o projeto, previsto paro começar em
dezembro, funcione somente o partir de
janeiro de 2009. O custo do projeto é de

.

aproximadamente RS 850 mil.

JARAGuÁ DO SUL

O Ministério Público e o

Conselho Municipal de Saúde
.

querem uma solução para o pro- _

blema da remuneração dos mé
dicos, principal obstáculo para
o cumprimento do TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta)
da saúde. Assinado em maio
de 2006, o documento firmou
a obrigatoriedade dos médicos
em cumprir jornada diária de
trabalho ou teriam descontos na
folha de pagamento. Entretanto,
passados 29 meses desde a assi
natura do acordo, a exigência
connnua sendo descumprida,

O tema foi um dos assun
tos tratados na reunião entre o

Conselho de Saúde, Ministério
Público e o secretário de Saú

de, Sérgio Ferrazza, na noite
de terça-feira. De acordo com o

promotor de justiça de Direitos
Humanos, Hélio Sell Jr., o obje
tivo é resolver a questão ela re

muneração através .do diálogo.
'Aplicar umamulta não resolve
o problema da saúde do mu

nicípio", comentou. Uma das
cláusulas do termo prevê que
o descumprimento das exigên
cias implicamulta de R$ 30 mil
mensais ao município.

Os médicos afirmam que o

salário na redemunicipal de saú
de não condiz com as necessida
des da formação, o que os obriga
a atender em outros locais além
dos postos de saúde. Mas, na

visão do promotor, os -médícos
estavam cientes da remuneração

Equipamentos começaram o ser instalados nos postos de saúde

quando prestaram o concurso

público. "Entendemos que ne

nhum-servidor pode justificar o
descumprimento da carga horá
ria pelo salário que ganha. A po
pulação não pode sofrer com este

impasse", opinou.
A presidente do Conselho

de Saúde, Luíza Rosa, disse que
será agendada para a próxima
semana uma reunião com o

grupo gestor dos médicos. Den
tro de duas semanas, a situação
será apresentada à prefeita elei
ta, Cecília Konell, e ao vice Irí
neu Pasold. Ela lembra que um

relatório feito neste ano pelo
conselho também constatou a

necessidade de mais médicos
nos postos de saúde e a amplia
ção do número de consultas e

exames de alta complexidade.

DAIANE ZANGHELINI

Motociclista fico em estado grave
Jaqueline Zenniani Safanelli, 26 anos, foi levada de helicóptero para hospital de Joinville

Acidente aconteceu no BR-280

GUARAMIRIM

Uma colisão entre motoci
cleta e caminhão deixou a mo

tociclista Jaqueline Zermiani
Safanelli, 26 anos, em estado
grave. O acidente aconteceu
na tarde de ontem, na BR-
280, em Guaramirim (perto
do Posto Rudnick). Segundo
os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, que atendeu a

ocorrência, ela teve traumatís
mo ôraniánó "êLtoráxiCo e fra-
turou a perna esquerda.

Jaqueline foi levada ao

Hospital Santo Antônio e de
pois seguiu com o helicóptero
da Polícia Militar para o Hos

pital Municipal São José, de
Joinville. No final da tarde de
ontem, ela estava sendo ope
rada. Ela pilotava a Honda/CG
125 Titan placa AGY-2786, de
Guaramirim. Já o motorista
do caminhão Mercedes/Benz:
placa LZR-9987, de [oinville,
Leotério de Carvalho, 48, não
se feriu.

De acordo com o policial
rodoviário federal José da'

Costa Neto, a suspeita é de
que a colisão aconteceu no

momento em que a motoci
clista cruzava a pista para.
entrar no Posto Rudnick O
caminhão trafegava no sen

tido [oínville/Cuaramirim.
Com a colisão, a lateral da
moto foi atingida. As causas

do acidente serão apuradas
através de um laudo.

Segundo a PRF, Jaqueline
mora em Guaramirim, onde
nasceu. Já Leotério mora fim
Joinville e é natural de Lages.
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Ensino -de Corupá faz planejamento'
Pesquisadoras daUnivali trabalham para criar diretrizes para o próximo ano

Hoje, 50 profissionais da
educação de Corupá - profes
soras, coordenadoras de ensi
no e diretoras dos Centros de
Educação Infantil-, se reúnem
com mestres e especialistas em
Educação da Universidade do
Vale do Itajaí (Univali) para
traçar o planejamento peda
gógico municipal para 2009.
A parceria é parte do projeto
que iniciou com o trabalho de
cinco pesquisadoras que en

contraram um ambiente ideal
para expandir o raio de ação
das pesquisas realizada pela
universidade.

Em Corupá a maioria dos
professores é efetiva. Este fato
chamou a atenção da mestre
em Educação Tércia Millnitz
Demathé que pretendia uma

aplicação real de seu trabalho.
"Mantendo o corpo docente,
é possível aplicar os resulta
dos de forma contínua", expli
ca. De acordo com a também

professora da rede municipal,
quando se tem muitos profes
sores temporários é difícil criar
um planejamento pedagógico
consistente, já que esse deve

ser feito em conjunto com os

docentes.
O ensino infantil de Coru

pá funcionou durante todos
estes anos sem um planeja
mento pedagógico, no entan
to, Tércia acreditava na ne

cessidade de criação de um

modelo que não fosse "jogado
pela secretaria, mas elabo
rado de forma democrática,
com a participação de todos".
Desta forma, teve a idéia, em
conjunto com sua orienta

dora, doutora Maria Helena
Cordeiro, de levar adiante um
material que pudesse ser apli
cado na construção de uma

proposta básica pedagógica.
A exemplo da, na época,

mestranda, outras quatro alu
nas orientadas pela doutora e

professora da Univali encon
traram um ambiente propício à

pesquisa com fim de aplicação.
Os trabalhos tratam da repre
sentação social sobre infância,
qualidade da educação infantil,
ambiente na educação infantil,
movimento e interação das

crianças nas atividades - este

ainda aguardando defesa. Tércia: "Um plano pedagógico deve ser pensado de forma democrática"

Aciag aguarda homologação
do' horário especial de Natal

e domingo, das 8h30 às 17h e das
15h às 19h, respectivamente. Na
véspera do Natal- dias 22 e 23 - o

comércio abrirá as portas às 8h30
e encerrará os trabalhos às 21h. E
dia 24 de dezembro o funciona
mento será até às 13h.

Guaramirim e Corupá já enca
minharam ao Sindicato dos Em

pregados no Comércio de Jaraguá
do Sul e Região (SEC) a progra

, mação com horários de funciona
.

mente dos dias que antecedem o

. Natal. De acordo com a presíden
te da entidade, AnaMariaRoeder,
a intenção ê realizar uma assem- FIMDO SUFOCO
bléia no dia 21 de novembro para Em contato com a Centraliza-
decidirsobre a homologação ou, dora de Promoções Comerciais
não das. propostas encaminha-. .

- órgão da Caixa responsável pela
das. Os horários dfferencíados em liberação das autorizações - aAciag
dezembro servem para atender à obteve resposta de que seu preces
demanda das comemorações de so para a campanhadeNatal jáestá
funde ano. .

"
sob análise do órgão. A negociação

Na primeira semana de' de-' deGuaramírím com a entidade de
zembro,aAssociaçãoEmpresatial ,Brasília está contando com o apóio

. .de Guaramirim {Aciag) pretende da. Confederação das Associações
abrir o comércio das 8h30 às 19h Comerciais e Empresariais do Bra
e no sábado (6/12), das 8h30 às sil.OlançBmentooficialdacampa

(f) 17h, aumentando gradatívamen- ilha esta previsto para segunda-fei
� te o período, com trabalho intenso ra (3/11) na sede da associação, às
� do dia 15 ao dia 19 - funcionando 20h. Está marcada a apresentação
�- das 8h30_ às 20h30, sem fechar de Dalmir Santana, "o palestrante

.

NoS"dois dias'que-:aniecédeDHrHciial:�ôiomir(ió. abrirá .das 8h às 21h': paraQ 'almoço' - e abrindo sábado mágico", aberta ao público. .

Chuvas enchem
orla de entulho
BARRA VELHA

As fortes chuvas das últi
mas semanas estão mudando
a paisagem de Barra Velha. As
areias da praia estão tomadas

pelo lixo que vem do Rio Itajaí
Açu. Para este ano a Fundação
do Meio Ambiente do municí
pio não tem nenhum planeja"
menta para preparar as. praias
para o turismo, mas a secreta
ria de Obras há duas semanas
atua na limpeza "apesar dapo
pulação não perceber", alega o
secretário Antônio Saturníno
dos Santos.

Nestes dias de ação de'
limpeza já .foram retirados
pela Prefeitura cerca de 20
caminhões de entulhos com'
capacidade aproximada de
uma tonelada. O secretário
de Obras lamenta que os es

forças não são visíveis e diz
que só quando as chuvas de
rem uma trégua será possível
solucionar o problema.
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A FAMILIA
A Fundação Itaú Social, elaborou uma revisão sobre o desempenho esco
lar no Brasil e chegou o conclusão de que o contexto familiar é respon
sável por 70% do bom desempenho do aluno. Ajudo-los com o tarefa es

colar, perguntar constantemente sobre as dificuldades ou mesmo sobre o'
dia-a-dia no escola e interessar-se pelos atividades desenvolvidos fazem
todo diferença. Uma família dedicado aos filhos, não os foz apenas mais
inteligentes em solo de aula. Os foz mais optas e confiantes o viver em
uma sociedade que pode facilmente desvirtuo-los do cominho do bem. E
uma luto diário e constante que vale o peno. Crianças confiantes, respei
tados, ouvidos e instruídos atentamente pelo família se tornam adultos
fortes, capazes de enfrentar os adversidades do vida. Definitivamente, um
homem de caráter é resultado de uma infância bem amparado em todos
os sentidos. Nado adianto dor roupa do modo e os melhores brinquedos
se você não der o mais importante que é atenção!

MULHER----------

BOLSO MOLHADO
Calculando um mês de chuva:
Uma sombrinha comprado no 1,99
(que durou dois dias). Mais uma som

brinha de 1,99 (que durou três dias,
porquelnsistlr no erro é burrice). Ou
tro sombrinha comprado no 4,99 (que
durou duas semanas). Mais uma som

brinha comprado no supermercado por
R$ 12,90 (que esqueci no ônibus). Um
guardo chuva (4x4) comprado numa

loja de utilidades por R$ 35,00 (que
continuo comigo, porque pratica
mente o amarrei 00 corpo poro não

perdê-Ia). Pára chuva. Pára!

FANTASIA
"Yo no creo em brujas. Pero que los
hoy, los hoy". Será? De qualquer ma
neira, hoje é Dia dos Bruxos. A come

moração desse dia, aqui no Brasil é
praticamente inexistente, enquanto.
lá pelos Estados Unidos, 'Canadá e

Irlanda tem uma relevância especial.
Sendo sexto-feira, dia dos bruxos, ten
do um namorado e sem programação
alguma que não seja "estar o dois",
você pode fazer algo diferente. Vis
to-se de bruxinha malandrinha, bem
provocante, com um batom forte e um

chapéu característico. Apenas esqueço
o vassoura, por que se ele tiver o cons

,ciência pesado, pode achar que fez
algo errado e sair correndo com medo
dos vassouradas.

RETRÔ
O dia de hoje foz lembrar também de
duas tragédias no nosso país, de re

percussão internacional. lembram do
avião Fokker 100 do TAM que caiu logo
após decolar do aeroporto de Canga
nhus, em São Paulo, destruindo cosas

e matando 99 pessoas? Foi nesse mes

mo dia e mês no o no de 1996. E o coso

do Suzane Von Richthofen, que com o

ajudo do então namorado e do irmão
dele (Irmãos Cravinhos), executou os

próprios pois, em 2002? Dos 39 anos

aos quais elo foi penalizado, dois já
passaram e oito, os advogados estão

prestes o diminuir. Isso até o presente
momento. O tempo posso tão rápido.

CAFEZINHO
Olho isso: O site do BBC revelou um es

tudo que afirmo que algumas mulhe
res que bebem três, quatro xícaras de
café todos os dias e não fazem uso do
pílula anticoncepcional, podem ter os
seios diminuídos. Se você é viciado em

café e parou o xícara que estava se

gurando enquanto lia esta noto, ncel
me-se. Não é uma redução repentino.
Você não vai dormir e acordar no dia
seguinte com o sutiã vazio. O estudo
teve o duração de dez anos! Agora, al
guém pode me dizer: porque os seios?
Não podia ser o barriga?

DOCES MARCAS
Conversando com algumas amigos,
falávamos sobre cicatrizes. E cada
uma contava como tinha adquirido o

suo. Uma foi no carrinho de rolimã.
A outro, no falto do carrinho, descia
uma encosto íngreme sentado em ulna
folha de coqueiro. Uma delas se ralôu
nos defesos dos jogos de toco, ou "be
tis", chamem como quiserem. Marcos
de uma infância gostoso e saudável
que hoje se restringe aos computado
res e vídeo gomes. Bons tempos.

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro rna is urn dio?

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

• lá pelos lodos do es

trangeiro, o esposo de um

milionário empresário do TV,
, contratou Michael Phelps para
dor umas braçadas em suo

plsclne enquanto rolava uma

festinha básico. Uma atração
que custou à madame míseros
US$ 100 mil. Se elo teve algum
benefício extra, não se sobe.
Esqueçam! Minha cobecinha às
vezes é bem maldoso!

• O coro posso por você e te
chamo de "gostoso". Um pouco
mais o frente ele posso por
aquela mulher-modelo (alto e

magro) e o chamá de gostoso
também. Você o acompanho
alguns metros atrás e percebe
que ele passou pelo baixinho e

o chamou de "delícia". A outra
era gordinho, bem fortinho
mesmo, e ele soltou um "ucu,
coisa lindo hein". Não é de
ficar confuso?

• Dia desses enquanto
conversava com uma conhecido
que encontrei no ruo, vi uma
cena um tonto quanto inco
mum. Um motoboy encostou
suo moto, desceu e socou um

protetor solar. Em um dia nubla
do, quase chuvoso! Confesso que
fiquei bem surpreso. Até comen

tamos o respeite. Super bacana
o cuidado do moço. E nós que
muitos vezes relaxamos, achando
que, se não há sol, podemos
esquecer o protetor solor...

• A trilho sonoro do minha vida
nesse momento: ..."Viver é bom,
nos curvos do estrado .. Solidão
que nado. Viver é bom, partido
e chegado. Solidõo que nado."
Qual é o trilho sonoro do suo'
vida, nesse exato momento?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DA GAVETA DE CASA PARA
�-----��-VARIEDADES
PERCURSO

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 31 DE OUTUBRO DE 2008

AS PAREDES PAULISTANAS
.

Artista plástico radicado na cidade abre

exposição com obras focadas no trajeto da luz
JARAGUÁ DO SUL

A fotografia nada mais é do

que a supremacia da clarida
de sobre a escuridão. Principal
componente do processo, a luz
costuma ser resumida como uma
radiação eletromagnética pulsan
te. Mas, paraMárcio Paloschi, esse
brilho e essa imagem estática síg
nificammuito mais.

Debruçado sobre os mais
variados resultados da união
dos dois, ele fez inúmeros ex

perimentos e os deixou escon

didos durante anos. Agora, as

imagens saíram da gaveta do
artista plástico diretamente
para as paredes da paulistana
Mini Gallery. A primeira ex-

posição individual de Paloschi
abre hoje e segue na Rua Oscar
Freire até o dia 8 de novembro.
São cerca de 20 trabalhos, todos
tendo como foco o trajeto feito

pela luz no espaço, por isso, o
nome da mostra: Percurso.

.

Conforme explica o dono da

pesquisa, a idéia de expor tudo
isso surgiu da direção da galeria
de artes, que se encantou com as

obras. Para quem tiver a chance
de conferi-las, Paloschi ávisa:
"não sou fotógrafo, me utilizo
da linguagem fotográfica como

expressão artística". Pautado
nisso, ele encontrou cenários
curiosos em superfícies cotidia
namente ignoradas pela maio-

ria das pessoas, como calçadas,
persianas e janelas. Segundo a

curadora Nadja Lamas, o ensaio
é composto de "linhas e pontos
que se repetem, tomam formas,
criam tensões, assumem o pri
meiro plano, camuflando o

suporte sobre o qual incidem,
impedindo o seu reconheci
mento de imediato".

Todas as imagens foram capta
das em Jaraguá do Sul e refletem
detalhes da cidade. De acordo com
Paloschi, além de levar o próprio
nome para um grande centro bra
sileiro, a exposição também dá vi
sibilidade aomunicípio.

KElLY ERDMANN
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRnOR

Visõo de um taxista
Dia desses peguei um táxi na cidade. Chovia

a cântaros como essa manhã, e como pratica
mente todo o mês de outubro. Um motoqueiro
com um enorme baú no bagageiro de sua moto

buzinou insistentemente, ultrapassou o táxi,
olhou para trás e xingou. O taxista não podia
fazer nada, porque omotoqueiro queria, porque
queria, eles querem tudo, são donos da rua, e

não havia como ir para a esquerda, nem para
direita. Enfim, ele passou e, por sorte, apenas
xingou, em vez de chutar a porta ou ameaçar
de dedo, como costumam fazer. O taxista, sujei
to bem-humorado, virou-se para mim e disse:
- Sabe quantos tipos de motoqueiros existem?
- Não! - Apenas dois. - Dois? - Os que já ca-

íram e os que vão cair! Andamos mais um

pouco, o motorista volta-se para mim: - Eu
não sou daqui. - E mesmo! - Mas o que seria
de [araguá do Sul sem os paranaenses, afirma
ele e continua. - Oh povo que gosta de traba
lhar! Estão acostumados com a roça do café,
do milho, do feijão. Quero ver um desses de

.

pele cor-de-rosa típico dessas bandas traba
lhando na roça. Naquele sol do meio dia na

terra roxa, em dez minutos está com a cara da
cor de um suco de goiaba!

O sotaque do taxista não enganava de onde
e1:<1,;. Ele tinha sotaque da região sudoeste do Es
tado 'de Paraná, lá das bandas de Pato Branco.

Aquele sotaque do "Ieite quente". Aliás, como
Santa Catarina, o Paraná é um estado de sota

ques bem distintos. O povo deMedianeira, Cas
cavel tem uma entonação; bem diferente das
cidades próximas ao estado de São Paulo, que
recebem a influência caipira do interior desse
estado. Os curitibanos e o povo do litoral tam
bém têm sua característica peculiar.

- Semana passada fui fazer uma corrida até o

aeroporto de Curitiba, Sabe quem eu vi lá? - Não
tenho amínima idéia. - Aquelamulher da novela.
- Qual delas? Tem tantas! - A fulana de tal. E me

disse o nome da personagem. - E daí? - Daí que
ela não é nada daquilo que aparece na televisão.
Tem pele ruim, émagra, chata, não falou com nin

guém enquanto esperava por alguém, usava um
fortíssimo perfume de jasmim que impregnou
em tudo por lá. Só olhava por cima, parecia que
o mundo era mais baixo que ela. Televisão enga
na. Imaginei uns coxões e ela não é coxuda coisa
nenhuma. Nunca mais assisto as novelas dela.

Quem eles querem enganar?
P.S.: Os taxistas são uma espécie de termô

metro da realidade, sabem de política, de eco

nomia, de artes, de religião. Refletindo a vida
do taxista, mais uma vez assisti ao filme Taxi
Driver (Motorista de táxi). Robert De Niro inter
preta um taxista que roda pelas ruas de Nova

Iorque. O interessante, principalmente para
quem conhece e imagina aNova Iorque de hoje,
são as cenas das ruas infestadas por gangues e

prostitutas e histórias de taxistas reais da cida
de na década de 1970. Taxi Driver é uma obra

prima do cinema e um dos mais assombrosos
estudos sobre a solidão. do ser humano.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• High School Musical 3 (Dub) (16h36, 19h, Zlh36
-todos os dias) (14h - sex/sab/dom/qua/qui)

• Cine Shopping 2
• Espelhos do medo (Leg) (19h, 21hl0- todos os dias)
• Os mosconautas no mundo do lua (Dub)
'O5h - sçx/sab/ter/qua/qui)' .

• Super Herpise a ligo do injustiça (DUb)
(17h -todos ardias)

.

• Cine Mueller 2
• Amigos, amigos, mulheres à pqf:le (Leg)
(15h30, 19h45 -todos os dillS)

"

• Mosconoutas no mundo do lua (Dub)
(13h45 -tod�� os

Hancock: um
herói diferente

Um super-herói sem popularidade
após alguns fracassos, conhece Ray, um
Relações Públicas que se ofer-ece para
recuperar sua imagem. Hancock começa
a perder os poderes e, quando os crimi
nosos que colocou atrás das grades des
cobrem, ele tem que recuperá-los.

Toda a beleza da

poesia do encontro
o autor encontra a palavra, a palavra

encontra o papel, o leitor encontra uma

sensação conhecida nunca antes formu
lada. Elisa lucinda e Rubem Alves se en

contram e só se podem esperar beleza,
encantamento. Gilberto Dimenstein no

prefácio: "Não lembro ( ... ) de ter senti
do tanta emoção como no dia em qUI! os
delsse uniram para fazer este livro.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Liu entrego um de seus bonecos o Tio Saudade.
Adriano acorda no quarto. Abigail pede que ele
torne pública a relaçõo dos dois. Olímpio diz

que viu Adriano saindo do quarto de Abigail.
Heitor conta o lull que vai começar a mudança.
O filho pede um abraço e lull amolece. Mouro
descobre que o código de Adriano é vermelho
2274. Antonella cobra do pai o listo de calouros
do ano dele na faculdade. Tozé diz que o pen
drive está protegido por senha. Isidoro deixa o

pen drive cair em uma das formos de bolo.

TRÊS IRMÃS
Violeta tenta impedir Alcides de falar. Virgínia,
Alma, Suzana e Dora nõo deixam Violeta se

aproximar do palanque. Alcides diz que Pacífi
co é seu irmõo e que tem direito à metade dos
bens. Alcides entrega a carta a Pacífico. Polido
rp diz o Gregg que as roupas de Carlinhos foram

.

e'ncontradas o beira de um precipício. Violeta
nega a Polidoro que conhece Vidigal. Alma se

surpreende quando Carminha chega com'Duda.
Violeta flagro Dora abrindo o envelope que es

tava em cima da mesa. Eros beijo Suzana.

A FAVORITA
Flora diz que foi à sala de Halley deixar um re

latório e finge estar ofendida pela desconfiança
dele. Holley diz à Lara que acha Flora "casca
telrn", Flora diz a Silveirinha que vai descobrir
algo sobre Halley, para tê-lo sob controle: Gur

gel sai da prisõo. Catarina dó um berço para
Mariana. Stela chora e diz que perdeu uma

gronde amigo, mõe de Gabriel. Catarina a con

sola. Floro diz a Silveirinha que vai descobrir o

que hó entre Céu, Halley e Orlandiliho. Floro
pergunta a Céu se o bebê é de Halley.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Tufõo exige que Bianca e Leonor digam onde
estó Aquiles, mas elas dizem nõo saber. Ele olho

para Leonor e decide levó-Ia com ele. Aquiles
chega e monda Tufõo soltar Leonor. Tufõo pega
uma foco e sai correndo atrós de Aquiles. A mula
sem cabeça lança fogo contra Maria e Marcelo.
Maria manda raios elétricos e a mula desapa
rece. Maria e Marcelo desconfiam ter sido um

pesadelo. Pesadelo aparece diante deles e diz
ser o reflexo dos tormentos alheios. Ele diz que
só faz os pesadelos virarem realidade.

CHAMAS DA VI DA
Pedro e Carolina chegam ao corro que Vilma
estó escondido. Vilma joga fogos de artifícios
em Pedro. Pedro protege Carolina. Pedro e Ca
rolina dizem que Vilma armou tudo. Eles võo ao

corro de Antônio ver se elo deixo'u algo lá. An
tônio pega drogas com Kika. Junior ouve Jairo
dizer à Telmo que vai experimentar um compri
mido de ecstasy que comprou. Pedro e Carolina
nõo encontram as placas no carro. Pedro diz ter
certeza gue viu Vilma colocar as placas no corro.

Pedro diz que outra pessoa pegou as placas.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
. bilidade das emissoras).
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IMÓVEIS

• COMPRA
• VENDE

• ADMINISTRA
RUA REiNOLDO RAU, 276

• CENTRO·
JARA&UÁ DO SUL

3055-007
www.imoveiscidade.com.br

Restauração de. igrejas:.
·um nicho de mercado

Preservação do patrimônio histórico do Vale do Itapocu
ganha destaque na área de construção civil

Páginas 4 e 5

I�-------�--------------

Mármores
e granitos'
garantem
beleza e,

conforto ao
-�,� ambiente�

::>

15 Página 12

PecHadur':
biométrica' é
adtnQvidade
elm �eg;fJré\nç;!.
residencial
P�ina3

./

RUA ANGELO SCHIOCHET, 89
TEL.: 3275-3462/3275-0549
E-MAIL: sac.hav�g@t�rra.com.br

• CONSTRUTO�EINCORPORADORAJARAGUÁLTDA
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- PROJETOS

- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE
- EDlp=lCAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS

Rua Carlos Hruschka, 161 - Bairro Rau (prox. Un�ri) - fones 3376 - 1437 e 3371 - 0347
www.construtorajaragua.com.br-consjgua@netuno.com.br

'Desde 1965
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História e beleza
em cada detalhe

Construção e 'restauração de igrejas da
microrregião vira nicho na área de construção civil

Você já viajou para conhecer minada época. No Vale do Ita
lugares interessantes? Se já teve pocu, a necessidade de preservar
essa oportunidade, procure lem- e ampliar este patrimônio Virou
brar-se. em quantos destes locais um. nicho na área da construção
você parou para admirar a bele- civil. Revitalizar cada detalhe da
za de alguma igreja. Difícil não obra, considerando o estilo ar
ter feito isso em alguma cidade quitetônico e a própria questão
que já visitamos, não é mesmo? da religiosidade é o grande desa
As igrejas costumam ser repletas fio deste trabalho.
de beleza e história, tornando-se "Existe a preocupação de
ponto turístico e, em alguns ca- manter as características origi
sos, até mesmo o "cartão postal"

.

nais de cada igreja, e, ao mesmo.

do município. _ tempo, atualizar determinadas
O estilo arquitetônico e os questões, como a da seguran

objetos sacros das igrejas - prin- ça", explica o engenheiro civil
cipalmente as antigas - dizem 'Roberto Kitzberger, da Cons
muito sobre a cultura e os valo- trutora Jaraguá. De acordo com

res de uma sociedade em deter- ele, a recuperação de igrejas é

um trabalho diferenciado por
não seguir um padrão, exigin
do mão-de-obra especializada
e experiência com este tipo de
projeto arquitetônico. "Em cada
detalhe é preciso respeitar a

questão do patrimônio históri
co", complementa.

Uma das primeiras obras rea
lizadas pela Construtora Jaraguá
nesta área foi a construção do
salão da Igreja Evangélica Lute:
rana Apóstolo Pedro, no Centro,
que abriu caminho para outros

projetos. Confira alguns traba
lhos de construção e restauração

. já executados pela construtora e

os que estão em andamento:

SALÃO DA IGREJA--------------�
EVANGÉLICA
LUTERANA
APÓSTOLO
PEDRO -

CENTRO
No prédio de dois pisos,

com área de 1,6 mil metros
quadrados e estrutura pré-mol
dada foram executados os se

guintes ambientes: secretaria,
sala comercial, salão da Oase
(Ordem Auxiliadora das Se-

,

nhoras Evangélicas) e cozinha
(piso inferior); salão de festas,
palco e bar (piso superior). A
obra foi concluída em 2006.

Projetista Leopoldo Janssen e o engenheiro
civil Roberto Kitzberger trabalham na

construção e recuperação de igrejas

IGREJA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS
(BARRA DO RIO CERRO)
Projeto de reforma em andamento ..Está

prevista a recuperação total (estrutura e fa
chada) da igreja, pavimentação e pintura
interna e externa, substituição da cobertu
ra, reforma dos sanitários e a construção de
uma torre. Expectativa é de que a obra seja
iniciada ainda neste ano.

IGREJA SÃO CRISTÓVÃ'O
(TRÊS RIOS DO-NORTE)
Projeto de construção em andamento,

com previsão para iniciar ainda neste ano.

A igreja terá área de 764 metros quadrados
e prevê uma parede externa de pedra - onde
ficarão os sinos e a cruz - garantindo uma

concepção moderna à obra. I
I MF I MADEIREIRA FLÓRIDA LTDA.

E-mail: mflorida@terra.com.br

Madeiras para Cobertura
• Assoalhos • Caixilhos • Vistas • Portas
• Decks • Rodapés '. Forros • Divisórias

Fone: 3370.7393
Fax: -3370.9333
RuaAdolf Püttjer, 444
Bairro Rio Molha

Jaraguá do Sul • S�
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Se você acha que esta
é a única forma de deixar
a comunicação de sua
empresa segura?

Dados
• Projeto e instalação
de red..

• Consultoria, organização
e klentlfica<;ão de racks

-Vendas de:
Rack19-
SwItch
Patch panel

Segurança
• Centrais de alarme
·Sistema.de
monitoramento CFTV

• Centrals de Intetfonia
- Automação de acessos
para condomlnlo (portões
• portas

IGREJA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
(GUARAMIRI�, BAIR.RO GUAMIRANGA)

_:-' . Reforma iniciada em setem
bro deste ano, com conclusão
prevista para dezembro. Entre

.

as obras executadas na igreja,
que data da década de 70, es
tão a recuperação da estrutura
e da fachada e a substituição
da cobertura .

db>
�
ANDAIMES

�

Fone: 3372-1132
Rua Vitor Rosemberg, 94 - Vila Lenzi

SEMINÁRIOSAGRADO-------
CORAÇÃO DE JESUS - CORUPÁ
A reforma executada em 2006 envolveu as seguintes ações: reforma da co

bertura da Ala 32, datada da década de 30, e reforma e ampliação do salão de
festas, onde acontece anualmente a Festa da Banana.

f

. CAPELA DA SANTíSSIMA TRINDADE - JARAGUÁ 84-�
Construída em Ül26, a igreja é a segunda mais antiga da cidade e uma das três arquitetadas pelos imigrantes da Hungria ainda existentes no Brasil. A reforma iniciou em março

deste ano e foi concluída em agosto. Além de ter sido completamente restaurada, a igreja
recebeu algumas intervenções: rampa de acesso, escada, jardim e cerca.

Até o início deste
ano, capela estava
fadada à destruição ...

Hoje, totalmente
restaurada, está
novamente de portas
abertas para os fiéis

SER. ICOS PREDIAIS'" .

EN (I A'I SE
L NELIs Rua 13 de Maio, 411 - Sala O I - Czerniewicz

Fones: (47) 3372-3500/9973-9947 - Fax: (47) 3275-3553
CEP 89255-400 - Jaraguá do Sul - se - E-mail: rlunelli.@uol.com.br

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IGREJA MATRIZ
.

SÃO SEBASTIÃO - CENTRO
Restauração iniciada em fevereiro de 2006 e finalizada em

dezembro do mesmo ano. Entre os serviços realizados pela
construtora estão a pintura interna e externa, rebaixamento do
altar, recuperação da, estrutura, ampliações (sacrário), reforma
do forro e.execução das calçadas e do paisagismo.
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"Sombra e ·água fresca"
Existem modelos de piscinas para todos os gostos e bolsos. Avalie qual delas é melhor
Os dias quentes pedem

sombra e água fresca. E se o

seu desejo de consumo é curtir
o verão na própria casa, saiba

, que instalar uma piscina pode
ser garantia de festa e curtição
para a família e os amigos. Se
você está disposto a realizar
esse desejo, deve avaliar qual o
tipo de piscina mais adequada
para seu gosto e bolso. Além
disso, fatores como tipo de
solo, posição do sol e tamanho
do terreno também interferem
na hora da escolha.

De acordo com .o proprie
tário da Água Azul Piscinas,
Mário Reiser [r., o número de
interessados em ter uma pis
cina na residência é crescen

te. "Cada vez mais as pessoas
procuram ter lazer e conforto
em casa", comentou.

Existem três tipos de pisci
nas disponíveis hoje no mer

cado: concreto (revestida em

pastilha), vinil ou fibra de vi
dro. Os profissionais da área
informam que as de concreto

chegam a custar até três vezes

mais do queos outros mode
los e levam mais tempo para

ser construídas. Mas, em com

pensação, podem ter a forma e

o tamanho desejados. A vanta

gem está na durabilidade, que
é por tempo indeterminado. O
prazo médio de instalação é de
75 a 90 dias.
A piscina de vinil tem uma

base em alvenaria e revestida

por um filme de PVC, com es

pessura que varia de 0,6 mm a

0,8 mm. Assim como a de con
creto, o modelo de vinil tam

bém pode ser feito no formato
e tamanho desejado. Com os

devidos cuidados e manuten

ção, este tipo de piscina pode
durar de dez a 12 anos. O pra
zo de instalação varia de 30 a

45 dias.
Já as piscinas de fibra de

vidro são mais baratas e fáceis
de instalar. Os modelos e ta

manhos são pré-definidos pelo
fabricante. O prazo médio de

instalação é de 7 a 10 dias.
Antes de escolher entre um

tipo e outro, é importante cer

tificar-se do espaço disponível
do terreno, do quanto pretende
gastar e do tempo necessário

para a sua construção.

Além do preço e do formato, fator�.$ como
tipo de solo, posição do sol e tamãnho do

terreno também interferem na escolha

PREÇOS _

Conforme Mário Reiser Jr., o preço da

piscina depende do modelo e do tamanho
escolhido. Porém, se considerarmos o ta

manho mais procurado - 6x3m por 1,40 de

profundidade - o valor da piscina pronta
pode variar de R$ 8,7 a R$ 25 mil. A de fi
bra de vidro, que consome cerca de 18 mil

,

litros de água, custa em torno de R$ 8,7
mil. A de vinil, que armazena 23 millitros
de água, custa R$ 15 mil, em média. Já a

de concreto, que consome 23 millitros de

água, custa aproximadamente R$ 25 mil.

Instalar'uma piscina pode ser
garantia de lazer e conforto,
no verão ou no inverno

1

)

I
E PREEMDIME
I MOB I L'IÁR I OS
(47) 2107-0500

f��
.4Pa�tos
..40�los
.. Óüma loi:ar�
• SiJJ§o De festas

COMPRA - VENDE· ALUGA

.4 '":
.

�
�

ENTRADA + SALDO PARCELADO
EM ATÉ 50 MESES. WWW.LEIER-COM.B.

, ' \ \ \ \ \

, \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, , , , , , ,

i'

FILTRAÇÃO
A filtração precisa ser feita todos os dias do ano, mesmo no

inverno. Para isso, toda a piscina deve ter um sistema de recir

culação que retira a água da parte mais funda do tanque - em

alguns casos também peloSkimmer, ou coadeira, quando existir
- passando pelo pré-filtro, bomba, filtro e então retoma à piscina
pelo lado mais raso. Todos os equipamentos são ligados por tubu-
lações, conexões e válvulas hidráulicas.

_

Após um período de funcionamento, acumula-se sujeira no fil
tro, fazendo com que a vazão da bomba diminua ou a sujeira co

mece a retornar para a piscina. Para resolver este problema, todo
filtro possui uma válvula que permite retrolavar a areia. A retrola

vagem é um processo que retira a sujeira do filtro e joga fora.

CONFORTO PARA OS DIAS FRIOS
Existem várias alternativas para aquecer a água da

piscina, como o aquecimento solar, a gás, através de cal
deiras ou trocadores de calor. Mas, segundo Mário Reiser'
[r., da Água Azul Piscinas, o aquecimento solar é o mais
indicado. O método é não poluente e econômico, dispen
sando o uso de energia elétrica ou abastecimento a gás. O
chamado coletor solar deve ser instalado, de preferência,
no nível mais elevado da residência, como o telhado. A

quantidade de placas de alumínio é indicada conforme a

necessidade do cliente, considerando o tamanho da pisei- '

na, região de instalação e outros fatores.

---fI

..

Piscina de vinil pode
ser feita n-o formato e

tamanho desejados

(
I
[
(
�
(
í
!
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QUAL A PROFUNDIDADE IDEAL?
Hoje não se recomenda mais a construção de pisci

nas muito fundas. A profundidade ideal para o lazer é
de 1,40m na parte mais funda, suficiente para permitir
a prática da natação. Na parte maisrasa, indicada para
as crianças e o conforto dos adultos, a medida vai de 40
a 60 em.

f
I
(
I
I
(
{
I

Piscina de
concreto

é a mais

cara, mas a

durabilidade
é maior

TRATAMENTO DA ÁGUA
O mercado dispõe hoje de vários métodos para a lim

peza da água da piscina além QO tradicional cloro. Hoje
é possível higienizar a piscina, com tratamento à base de
sal, de ozônio, de íons de cobre e até através de raios
ultravioletas.

'

I

{

�

{
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LEIER
EMPREENDIMENTOS
III O B I L I'Á R 1'0 S
(47) 2107-0500

IEidiIitia:
•�ltaIrmlflllttnus q; :n. <IllJ1l 2.mlms;;
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ENTRADA + SALDO
PARCELADO E,M ATÉ 50 MESES. WWW.LEIER.COM.BR -/
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artamentosganham
espaço no mercado
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CALHAS �

SCHIOCHET
Calhas Residenciais e industrials

Evolução e Qualidade
(47)3373-0325
(47)3373-0734
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.'._ Momento econômico é ideal para investir na compra de imóveis
O rápido desenvolvimento in

dustrial de [aragua do Sul tornou
o município um lugar atrativo
para se viver e trabalhar. Com a

vinda de trabalhadores de outras

cidades e estados, surgiu um de
safio para o mercado imobiliário:
oferecer moradias adequadas
para famílias cada vez menores.

Observando essa crescente

necessidade, a Leier Empreen
dimentos Imobiliários resolveu

apostar no lançamento de aparta
mentos em construção. "Resolve
mos oferecer esta opção porque o

mercado precisava de uma em

presa especializada em aparta
mentos" comenta o diretor, Fábio
Leier.

Hoje, a. Leier dispõe de mais
de 400 opções de imóveis à ven
da. Entre as unidades estão apar
tamentos a partir de R$ 78 mil,
com dois quartos. Fábio Leier
também ressalta que o atual mo
mento econômicçé ideal para
investir na compra' de aparta
mentos, em virtude do alto risco
vivenciado no mercado de ações.

''A valorização dos imóveis
durante a construção é mui
to superior ao rendimento das

aplicações financeiras oferecido
/

pelos bancos, além de ser um

investimento mais seguro", res
saltou. Outra vantagem é que a

, Leier oferece imóveis com pre
ços especiais de lançamento e

parcelamento no prazo médio
de 50 meses, facilitando a aqui
sição da casa própria.
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Fábio Leier (lado) ressalta que a

compra de apartamentos é um
investimento s�guro e rentável

':""

...
_ GRANDES, _),INVESTIMENTOS

A Lfilfer ta"IDbém realii� nego
ciações fora da .cidade e do estado.
Entre as ações realizadas, a empre
sa intermedia a venda de empresas
como indústria de alimentos, con
cessionárias de automóveis, shop
ping, usinas hidrelétricas e fazendas
de reflorestamento.

Para consolidar ainda mais a

participação na área de grandes in
vestimentos, a Leier vai inaugurar,

.

em novembro, um escritório em FIQ

rianópolis, voltado a esta área. Para

2009, a empresa planeja inaugurar;
em Joinville, uma loja especializada
na venda de apartamentos e grandes
investimentos. O projeto considera a

•

.

concentração-de grande número de

empresas na maior cidade do Estado.
A Leier Empreendimentos Imo

biliários está localizada na Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca, 1.698,
em frente ao Cartório de Registro de
Imóveis. O telefone é (47) 2107-0500.

L
.

..I

'" Forros de -PVC e Acústiço
'" Divisórias Eucatex

* Divisórias de Gesso Acartonado
'" Pisos Lamlnades de-Madeira

'" Piso T�rmi.co '" Papéjs de Parede *P�vfflex
_

'" Carpete e'Fqrrações em geral

O COnRl�IO no POlO
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As plantas
.damoda

Conheça algumas das espécies mais procuradas para
interiores e veja quais cuidados devem ser tomados
Decorar um ambiente interno com plantas

torna-o mais agradável e bonito. Mesmo num

pequeno apartamento ou num cantinho do escri
tório é possível, de maneira simples e sem mui
tos gastos, cultivar plantas, Porém, não são todas

que se enquadram e se adaptam aos interiores.

Portanto, é preciso escolher as que se adaptam
melhor às condições que o local tem a oferecer.

As plantas ornamentals para interiores pre
cisam de cuidados especiais. Em primeiro lu
gar, elas terão que suportar um nível de lumi
nosidade inferior ao que recebem no ambiente
natural, contar com menos umidade e ter es

paço reduzido para suas raízes, já que normal
mente são cultivadas em vasos e jardineiras.

Cuidado com as regas. Elas não deverão ser

mais espaçadas do que requer cada espécie,

nem mais abundantes do que ela necessita,
pois isso pode ocasionar o apodrecimento das
raízes. Preste atenção também nas alterações de
cor, textura ou firmeza da planta. Essas mudàn
ças podem significar que a planta está em local

inadequado (muito ou pouco iluminado). Caso
haja alterações desse tipo, experimente trocar o

vaso de local.
De acordo com o proprietário da Floricul

tura Florada, Ivo Leitzke, algumas das espécies
de plantas ornamentais mais procuradas para
ambientes fechados são: Palmeira-ráfia, Pleo
mele, Zamioculcas e a Lança de São Jorge. Ele
destaca que, -além de estarem entre as tendên
cias do paisagismo para interiores, são espécies
duráveis e fáceis de manter. Conheça algumas
características destas espécies:'

PLEOMELE
Uma das principais plantas para paisagis-

.

mo, especialmente para ambientes internos. If

planta é originária de Madagascar, Índia e Ilhas
Maurício. Disponível em vários tamanhos e

com diversas variedades, do verde intenso ao

amarelo, com várias combinações e tons distin
tos. É cultivada em vasos, corno planta isolada
ou em grupos, a meia-sombra ou a pleno sol,
em terra fértil, irrigada a intervalos. A pleome- .

le de folhas claras não se adapta tão bem a am

bientes internos quanto à de folhas verdes.

PALME-IRA-RÁFIA (OU PALMEIRA-RÁPIS)
Muito utilizada na decoração de interiores, como escritórios,

lojas, eventos, shoppíngs centers e salas de estar. Os japoneses
foram os primeiros a utilizá-la como ornamental, coletando es

pécimes na China', para adornar o Palácio Imperial. Apresenta
múltiplos estipes [caules}, semelhantes ao bambu e revestidos
com uma fibra rústica e marrom, As folhas são palmadas, plissa
das, de coloração verde-escura e muito brilhantes. Em ambien
tes internos, a planta se adapta bem em locais com mais clari
dade. Ela aprecia a umidade, mas não tolera o encharcamento.
Se apresentar as pontas das folhas queimadas (pretas), a causa
pode ser falta de claridade ou excesso de água.

Sucesso na

Europa, a
Zamioculcas é
pouco exigente

A Zamioculcas é uma planta originária da
Tanzânia (África). Ela se adapta bem a ambien
tes internos, de pouca lui, sendo resistente e du-

.> rável. Ou seja; é a solução perfeita para aquele
cantinho da sala que consíderamos "condenado"
a passar' sem o verde e a alegria das plantas. Su
cesso na Europa, esta planta também é pouco
exigente com as regas, podendo ser molhada de
15 em 15 dias. É uma planta de pequeno porte e

.

crescimento lento, com folhas brilhantes.

MATRIZ: RUA HARRY HADLICH, 47 • CENTRO
F9NE (47) 3371.0380; 3371.3969' maba@netuno.com.br
FILIAL: RUAWALTER MARQUARDT, 1010' RIO MOLHA
(47) 3370.7311 • 3370.8519mabafilial@netuno.com.br

I

{

)
t
.(

De aspecto
rústico, planta

resiste bem
ao sol intenso'

e em locais
com pouca
claridade

�NÇA DE SÃO JORGE
E uma planta muito rústica, que

resiste muito bem ao sol intenso e
.

também em interiores com pouca cla
ridade. Pode ser cultivada em vasos

ou canteiros a pleno sol, em terra fér- -.'

til e permeável com irrigação periódi
ca. Em ambientes internos, deve ser

bem regada a cada 30 dias. As folhas
são cilíndricas, pontiagudas, com
manchas branco-acinzentadas. Atinge
de 50 a 90 centímetros de altura.
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PISCINAS

47 337: -04 3 I (47) 3371-0706
Berna�do Dornbusch, 881. Baependi - Jaraguá do Sui
aguaazu',piooinaS@hotmai',oom

Para a bancada desta

cozinha, foi escolhido o

granito Branco Ceará

e
Mármores e granitos podem ser

usados nos mais diferentes locais.

Opções no mercado não faltam
Não há um lugar que você

entre, seja num estabelecimen
to ou numa residência, e não

encontre um detalhe de granito
ou mármore na decoração. Pode
ser até mesmo em uma peque
na soleira da porta. Faça um

teste: repare. Essas pedras orna
mentais são tão famosas que há
décadas são usadas nas mais di
versas áreas de'um local, tanto
interna quanto externamente.

Conforme a gerente da Mar
moraria Kraísch, Márcia Regi
na Kraisch, algumas opções de
locais em que o granito é mais

utilizado são: bancadas de co-
-

zinha e banheiro, banheiras
de hidromassagem, mesas de

jantar, revestimento de churras

queira (inclusive na parte inter
na), bordas de piscina e soleiras

de portas. "É uma peça de deco

ração em qualquer ambiente",
complementa. Já o mármore

é mais usado em bancadas de
banheiro e peças decorativas,
segundo ela.

O mercado de granito e már

more oferece centenas .de op-
'

ções em tipos e cores de pedras,
chegando até a deixar o cliente

confuso. Segundo o Sindica
to da Indústria de Mármores e

Granitos, só no Brasil há mais

de 500 tipos de granito catalo

gados em todo o território, co
locando o nosso país na quarta
posição dos maiores exportado
res mundiais de granito, atin
gindo mais de zoo milhões de
dólares anualmente.

Já os mármores são e� .me

nor número aqui em nossa ter

ra. Contudo, ambas as pedras
sempre andam juntas, pois se

equivalem em termos de quali
dade e durabilidade. Atualmen

te, os mármores mais procura
dos na microrregião são os tons

de bege, como o espanhol cre
ma marfil eo brasileiro travertí
no. Já os granitos maisvendidos
são o humaitá, o verde-pérola e

o preto, normalmente usados

em bancadas de cozinha.

BELEZA E
DURABILIDADE
As maiores qualidades dos mármores e granitos são,

além da beleza natural, a grande durabilidade, resistência
e baixo custo de manutenção. Outra vantagem é a fácil

limpeza. As pedras não precisam de um produto como

abrasivo ou alvejante para serem limpadas. Basta, no má

ximo, o uso de água e sabão neutro. De vez em quando,
usa-se uma cera incolor para dar mais brilho ao material.

Porém, essa aplicação não é recomendada em pisos como
o da cozinha e banheiro, onde o morador tem acesso fre

qüente, pois pode deixar a superfície escorregadia e cau

sar acidentes.
EM ÁREAS,EXTERNAS - como pisos de piscinas, en

tradas de prédios e casas - recomenda-se o granito com

acabamento £lameado, um tratamento que deixa a pedra
mais áspera, portanto antiderrapante e rústica.

qua quer ambiente

COMO IDENTIFICAR E ESCOLHER O MATERIAL
são usados para revestimentos de pisos. Já para
uma bancada de cozinha usa-se de dois e três

centímetros. '

Como se vê, não faltam opções neste merca

do. Segundo Márcia Regina Kraisch, é possível
encontrar preços que variam de R$ 1Z0 a R$
3,4 mil o metro quadrado, no caso do mármo

re, e de R$ 150 a R$ 1 mil o metro quadrado,
no caso dá granito. Tudo depende do material

escolhido.
Para fazer a escolha certa do material, Már

cia recomenda trazer o maior número de refe

rências do ambiente onde a pedra será coloca

da. Entre os fatores que influenciam na escolha

do mármore e do granito estão: a cor das pare
des, do piso, o tamanho do espaço e se a área é

interna ou externa.

Para quem irá escolher o mármore ou o gra
nito para decorar a casa, primeiramente deve
saber como esses materiais são tratados no

mercado.
O granito é uma rocha formada por três mi

nerais: mica, quartzo e felspato. O mármore é

composto apenas por um mineral e uma cal
cita. A maior diferença entre os dois é a dure
za. O granito é muito mais duro, sendo assim

mais resistente e fácil de riscar. Já o mármore

risca. Por isso é que o granito é usado mais em

bancadas de cozinha: a pedra é mais dura que
o aço de uma faca.

A raridade das pedras é o fator que pesa na

ou dá um toque
de hiaromass�gem

�..--.. �----���-

definição dos preços dos materiais no mercado.

Quanto mais rara for a pedra, mais caro será

seu preço. Outro fator 'que define o valor das

pedras é a sua origem. É o caso do azul-bahia,

que é difícil de ser encontrado, mas que é bas

tante requisitado no exterior.

Dependendo do local de aplicação da pedra,
a espessura do material varia de um a três cen

tímetros. Aqueles com um e dois centímetros
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---------VARIEDADES

Ivan Lins
é internado
Ivan Lins está internado desde o últi
mo quarto-feira, segundo informações
do produção do Sesc Ginástico, onde
ele faria dois shows. O empresário
do cantor informou que ele estava
com fortes dores no coluna e que
não poderio fazer o apresentação. De
acordo com o produção de. Ivan, que
esperava remarcar o show já poro o

dia seguinte, o situação piorou e o

cantor nõo pôde se apresentar.

Ator global
em entrevista
Em entrevisto à revisto Quem, Murilo
Benicio evitou falar sobre o namorado
Guilhermina Guinle. O ator falou dos
filhos, frutos de seus relacionamentos
com Alessandro Negrini e Giovan-
no Antonelli: "Eu os vejo sempre.
São o que importo no minha vida,
depois vem o reste", A relação com

o ex Giovanna é boa e, sobre o atual
namorado dela, conclui: "O Arthur é
gente boa pro caramba".

Fantástico em

busca de top
Fernando limo apresentará o "Me
nino Fantástico", no Fantástico. Um
concurso nacional que buscará uma

novo top model. As seletivos acon
tecerão de 8 de novembro o 1 O de
janeiro em dez capitais, inclusive Flo
rianópolis. Em cada uma, cinco garotos
serão selecionados e automaticamente
contratados pelo Elite Models. Poderão
participar candidatos de 15 o 24 anos

de qualquer porte do país.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

til ÁRIES

4:�I' (20/3 a 20/4)
.)1 Dia bom paro con-

� l solidar parcerias e

sociedades. N@o se
envolva emocionalmente em as

suntos que devem ser vistos com
a razão. Hoje você estará tam
bém mais filosófico e religioso
do que sempre foi. Isso ajudará
a lidar com os problemas.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Problemas no amor

fazem você pensar
no que é melhor

para você. O momento é de
decisão. Seu coração pode estar
sofrendo, mas neste momento
você tem discernimento para de
cidir racionalmente os caminhos
que deseja trilhar em sua vida.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Presença de sol em boa porte de SC, com
temperaturas elevados. Em áreas do Meio
Oeste e Planalto Norte, no diviso com o PR há

condições de chuva isolado 00 longo do dia.

� '.,. s-·,.n"''''

HOJE

MíN: í4°C
MÁX:19"C 0'

Nublado

12° C
MÁX: 23° C ""
Sol com pancadas
de chuva

�� LEÃO

�;) (22/7 a 22/8)
.: '} Procure controlar

..., � sua agressividade.
Tente se comunicar

de maneira mais tranqüila e

transforme sua agressividade
em capacidade de decisão. Você

precisa recuperar a capacidade
de sentir-se em paz e relacionar
se de maneira equilibrada.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Agoravocê
consegue entender
as mensagens

do Universo. Vida social intenso
e equilibrado. No trabalho,
responsabilidade e capacidade de
crescimento. Você tem condiçães
de levar o vida adiante. Você en
controu _o cáminho, agora siqa-ó.

MiNGUANTE NOVA CRESCENTE CHEiA

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Momentode

tranqüilidade e

discernimento. Você

consegue ser racional e manter os

emoções sob contrale. Estará mais
solto e sociável e saberá atrair os

pessoas com suo inteligência. A
capacidade de se comunicar é suo
melhor qualidade.

�""
CÂNCER

�;.".•� J!��:Õ:;'��:liares
: 'continuam sendo

o pauto de suas

preocupações. Momento difícil
de sensibilidade e falta de dis
cernimento. Quando os emoções
tomam o frente, é certo que haja
folhas no compreensão e perda

. de controle do situação.

DOMINGO

MíN: 15° C
MÁX: 24° C
Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA .

(23/9 o 22/10)
Romance em alto.
Você está extro

vertido, sociável
e cheio de amor no coração. Os
contatos serão mais fáceis, tonto
os pessoais quanto os profissio
nais. O que você preciso é de um

pouco mais de organização poro
tocar seus projetos.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Você estará mais

compassivo no pró
ximo período. Isso
fará você aumentar

suo capacidade de afeição. Conta
tos sociais e reuniões de trabalho
também estão favorecidos e você
deve aproveitar esta fase para
colocar ��jetos em andamento.

29/10

SEGUNDA

MíN: irc
MÁX: 24° C e ;";,-"'"
Sot com pancadas
de chuva

. SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

IIJ1
..

Você está mais

( { popular e isso pos-
sibilito o abertura

de portos, em especial no vida
profissional. Plutão entro no .

ultimo grau de seu signo e isso
foz você sentir o seu coração
apertado e certo ansiedade.
Falto pouco, agüenta firme.

CAPRICÓRNlú
(22/12 o 20/1)

At{. Você está mais
sensível e mais
sociável. A boa

comunicação e o clareza de
idéias estão o seu favor. Tente
deixar de lado algumas questões
domésticos e familiares e se de
dicar mais 00 trabalho. No amor.
o fase é de muito equilíbrio.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVER_sARIO�
31/10
Adriana Berger
Alexandre L. Borges
Arlete Marcia Theilacker
Cecília Kamke
Claudemar Schuster
Dorina Cónl1ado
Eder leferino
Gerson Dilmar IQZ

. Gjlson Bassan.i

J.�an Curlq� Ga�parett�
Mareio Rogério Vitkos�i

�'(Maria Relende Severino'
M

M,

DIVIRTA-SE

��Pa��?ar:
- Você poderio, me vender uma pingo
fiado?
E o dono do bar:
- lá vendo aquele grandalhõo de pes
coço fino, sentado ali? Ele odeio que
o chamem de pescocinho. Se você o

chamar de pescocinho, sem apanhar,
eu te vendo fiado por um ano!
O bêbado topo. Chego no mesa, dá
uma batido nos costas do coro e diz:
- Olá meu amigo!
- Sai pro lá. Nem te conheço.
- Como não? A gente pescou junto!
- Não pescou não!
- Pescô sim!! Pescô sim!!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Dia ótimo paro
você, que está com

sua energia alto.
Cuidado apenas, poro não entrar
em um estado de euforia. Procu- .

re, apesar dos acontecimentos
positivos, manter o ellergia sob
equilíbrio. Suo mente estará
brilhante nos próximos dias.

PEIXES

ti« (19/2 019/3)
•• Não deixe que seus
�'f'*' pensamentos en-

.

tre", em um lugar
confuso. Mantenho o discernimen
to em todos os decisões e atitudes
que você tomar.. Viagens podem
ser benéficos para o andamento
de suo vida prafissional. O amor
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IH O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2008

Raumak no
feira Pock Expo
Profissionais do Raumak acompa

nhados pelo diretor presidente do em

presa, Raulino Kreis Juniot emborcam
no próximo sexto-feira, dia 7 de novem

bro, para os Estados Unidos, onde vão
visitor o feira Pock Expo, em Chicago.
O evento é reconhecido como um dos
maiores no seguimento de equipamento
poro o indústria alimentício. 'A Raumak
é representado no feira desde 2003 com

expositores. Neste ano, uma dos inten
ções do visito é identificar os tendências
tecnológicos. O retorno está marcado
poro o dia 16 de novembro.

HOJE

Recesso no SDR
Hoje o SDR (Secretario de Desenvol

vimento Regional), de Jaraguá do Sul,
está fechado. O recesso é devido 00 dia
do servidor público, que foi comemo
rado no terço-feira (28). A partir de
segundo-feira (3) o atendimento per
manece dos 13h às 19h. A SDR fico no

Ruo Thufie Mahfud, 155, no Centro.

LOTERIA

CONÇURSO N° 1971

flrêmíi! !filhote

1°

Inscrições poro
Conselho Tutelar
A inscrição poro o eleição do Con

selho Tutelar de Jaraguá do Sul vai até
o dia 14 de novembro. Os interessados
devem ir à Coordenadoria de Conse
lhos, no Ruo Wolter Marquardt, 1111, .

Borro do Rio Molho, de segundo-feira
o sexto-feira, dos 7h30 às 13h. A elei
ção está agendado poro o dia 15 de
dezembro. Cinco conselheiros titulares
e dez suplentes serão eleitos. Informa
ções pelo número 3276-2206.

'

Vestibular 2009

Anhanguera
H.oje é o último dia poro fazer o

inscrição virtual, no site www.vestibu
lares.br, do Vestibular 2009 Anhan
guera. Os candidatos também podem
se inscrever diretamente no instituição
do Anhanguera, nos dias 3, 4,re 5 de
novembro. A provo será realizado no

dia 9. A taxo de inscrição é de R$ 35.

Palestro no Acias
A palestro "Como Fazer seu Dinheiro

Render Mais" está agendado poro o dia
20 de novembro, o partir dos 9h30, no
Acias (Associação Empresarial de'Schro
eder). O investimento é de R$ 5.lnforma
ções através do telefone (47) 3374-M45
ou pelo e-mail acias@netuno.com.bt

Reformo no

Paróquia
As obras de reformo no Paróquia

São Pedro de Alcântara, de 6uamiran
go, já começaram. A comunidade local,
pede ajudo poro finalizar os trabalhos.
Informações com o Podre Paulo Men
des, através do telefone 3373-2764.

Comarca de Guaramiriml 2° Vara
Rua 28 deAgosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89.270-000, Guaramirim·SC - E-mail: gmmvar2@tj.sc.gov.br

Juiza de Direito: Cândida Inês Brugnoli
Escrivã Judicial: Sandra MariaWeber Dias

EDITALDE CITAçÃO - USUCAPIÃo - RÉus INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAW DE 30 DIAS

Usucapião nO 026.07.004225-5

Requerente: Anlbal Brugnago e outro

Citando(a)(s): Réus incertos e eventuais interessados

Descrição do Bem: Um terreno situado na localidade de 3° Braço do Norte, na cidade de Massaranduba; contendo
uma área total de 162.730,00m', fazendo frente em 160,50m com terras de Norberto Bichstaedr.travessão dos

fundos em 120.0Om com terras de Augustinho Gueder, extremando do lado direito em 02 linhas, sendo a 10 inici
ando-se nos fundos em 200,OOm com terras de Avelino Rossi e a 2° em 900,OOm com terras de Ricardo Rantun, e
do lado esquerdo em 1.150,00 com terras de Ina Glau e 140,00 com terras de Avelino Rossi. Terreno este cortado

pela Estrada Braço do Oeste e pelo Ribeirão do Oeste, sendo este com uma faixa nom aedifiandi de IS,OOm em
ambas as margens.
prazo Fixado para a resposta: 15 elias. Por intermédio do presente, as pessoas acima identíficadas, atualmente em

local incerto ou não sabido, bem como seus cônjuges. se casadas forem, confrontantes e aos eventuais interessados

que, ficam cientes de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADAS
para responderem à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contato do transcurso do prazo desde
edital ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecim�nto
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

vez, na forma da lei.
.

Guaramirim (SC), OI de abril de 2008.
O referido é verdade, do que dOJ1 fé.
Sandra Maria Weber Dias - EserívãDesígnada
Port. 2111997

VlTRINE----------

Coso de Carnes
À Coso de Carnes oferece todo li

nho de produtos poro preparar uma

boa come. O estabelecimento trabalho
com encomendas e foz entregas. No'
local, os clientes encontram comes

temperados, frutos do mot e dois ti
pos de chope. O estabelecimfmto fico
no Marechal Deodoro do Fonseca,
1188, no solo 101, no Centro, o te
lefone é 3373-5591, e o loja filial está
localizado no Bairro Borro do Rio .Cerro,
no Ruo Adolfo Volkmann, 55, o número
de contato é 3376-2837. O atendimento

ri] acontece de segundo-feira o sexto-feira
� dos 8h30 às 12h e dos 14h às 19h, no�

sábado, dos 8h30 às 19h e no domingo,
dos 8h30 às 12h.

EDITAL
MARGOT ADELIAGRUB6A LEHMANN, Tabella Designada
da Comarca de Jaragua de Sul, Estado de Santa. Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados
pessoalmente nos endereços a mim fornecidos aos que interessar que os presentes Editais
virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para serem protestados
contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três} dias úteis,

ProtocoiO: 89836 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POLZIN ·ME CNPJ:
05,658.046'000
Cedente: AFIACAO DE FERRAMENTAS GG LTDA CNPJ: 72.212.855/000
Número do Título: 007.924 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimento: 2310912008 Valor 73.25

Protocolo: 89950 Sacado: APVT·SC ASSOCIACAO DE PILOTOS CNPJ: 07,497.461/000
Cedente: BANCO SAFRASIA CNPJ: 58.160.7891000
Número do Titulo: 959316876 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Dala Vencimenlo: 02/10/2008 Valor. 1.150,00

Protocoio: 90113 Sacado: MOACIR VlECK CPF: 180.840.799·72
Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/000
Número do Titulo: 5412/3 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: 6RADESCO Data Vencimento: 0611012006 Valor 483,47

Protocolo: 90217 Sacado: MARISA CRISTINA BORN CPF: 474.920.820-53
Cedente: BV FINANCEIRAS/A·CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.9531000
Número go Tllulo:.131000016 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHULZE &/lDVOG!)DOS ASSOCIADOS, Data Vencimento:
0510412007 Valor: 753,50

Protocolo: 90220 Sacado: MARCOS MISAEL DE SOUZA CPF: 040.512.929-75
Cédente: BV FINANCEIRAS/A·CREDITOFINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.9531000
Número do Tllulo: 131000786 Espécie: Céduia de Crédito'Bancário
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento:
2710412007 Valor: 889,73

Protocolo: 90434 Sacado: DELCIR SALETE BENTO CPF: 745.706.849-04
Cedente: JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 83.638.5281000
Número do Titulo: 25.146 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

.

Apresentante: JAMAILMAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Data Vencimento:
0710812006 Valor 267;00

.

Protocolo: 9047.0 Sacado: DULC1MARA 10RK CPF: 920.367 089-00
Cedente: JARAGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ: 06.135.8731000
Número do Titulo: 3177.3002 Espécie: Duplicata de Venda Mercanfll por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data vencmento: 1011012008 Valor: 170,00

Protocolo: 90503 Sacado: ALYANE KARSTEN CPF: 757.790.309-44
Cedente: PRtMA CASA MOVEIS E DECORACAO lTDA ME CNPJ: 05.646,444/000
Número do Titulo: 3740901081 Espécie: Duplicata de Vendá Mercantii por Indicação '

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/10/2008 Valor: 379,82

Protocolo: 90512 Sacado: CAROLINA SARDA ESTUQUI CPF: 020.810.789-45
Cedente: CONDOMINtO RESIDENCIAL PLATANUS CNPJ: 09.425.247/000
Número do Titulo: 9200001680 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10110/2008 Valor: 87,45

Protocoío: 90513 Sacado: JANESSATAISAKIST CPf: 025.728,869·44
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATANUS CNPJ: 09.425.247/000
Número go Título: 9200001655 Espécie: Duplicata de Venda Marcantil por Indicagão
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/10/2008 Valor: 179,59

Protocolo: 90651 Sacado: CRISTIANO DA SILVA KEMER CPF: 029.395.789·40
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARYLLIS CNP!, 00.906.1631000
Número do TíMo: 9200022130 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12íl012008 Valor: lS0,67

Prolooolo: 90652 Sacado: LETICIA MACEDO CPF: 036.871.869·70
, Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARYLLIS CNPJ: 00.906.1631000
Número do Título: 9200022180 Espéde: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1211012008 Valor 144,79

Protocolo: 90675 saceco: RENASCER IND COM DE ROUPAS LTDA ME CNPJ:
02.432.701/000
Cedente: AASSOC.FOMENTO COM,LTDA CNPJ: 00.063.401/000
Número do Título: 1930B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndícação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 14110/2008 Valor: 969,00

Proíocoio: 90687 Sacado: HERYKSEE WALDIRY JANSEN CPF: 050,803.379-90
Cedente: EMMENDORFER COMERGIO DE VEICULOS GNPJ: 84.429.786/000
Número do Titulo: 10450912 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC . Data Vencimento, 05íl0/2008 Valor 137,41

Protocoio: 90711 Sacado: NILSON JOSE BATISTAt:ATOEIRO ME CNPJ: 01.476.1231000
Cedente: PIRAMIDE AIJTO PECAS LTDA·EPP GNPJ: 04.408.767;000
Núme(O do Título: 2779,77102 Espécie: Duplicata de Venda Mercantl por Indicação

", Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2911012008 Valor: 300;00

Protocolo: 9073,5 Sacado: MARCOS ANTONIO FERREIRA BENEm CPF: '763.346.279·53
C,edentã:'COMERCIO DE PNEUS BATISTALTDA CNPJ: 79.383,0301000
Número do Titulo: 000024·8 Espécie: Cheque
Apresentante: COMERCIO DE PNEUS BATISTALTDA Data Vendmento: 2310812008 Vaior 320,00

Protocole. 90736 Sacado: MARCOS ANTONIO FERREIRA BENElTl CPF:
763.346.279-53

.

Cedente: COMERCID DE PNEUS BATISTA LTDA CNPJ: 79,383.0301000
Número do.Título: 000035·3 Espécie: Cheque
Ap-.ntanle: COMERCIO DE PNEUS BATISTA LTDA Data Veru:ímento: 26108/2006 ValOr 780,00

Protocolo:'90737 Sacado: MARCOSANTONIO FERREIRA BENETTI CPF: 763.34�.279·53
Cedente; COMERCIO DE PNEUS BATISTA lTDA CNPJ: 79.383.0301000
Número do Titulo: 000023-0 Espêcie: Cheque
Apresentante: COMERCIO DE PNEUS BATISTA LTDA Data VencimenlO: 23108/2008 ValOr 320,00

Protocolo: 90748 Sacado: JOCEIR SAN MIGUEL CPF: 009.790.619·03
Cedente: RODRIGO MATIOLA ME
Número do Titulo: 1 Espécie: Duplicata de Vendá Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
2810212008 Valor: 218,00

Protocolo: 90754 Sacado: DANIEL SOARES SANTIAGO CPF: 194,800.038·56
Cedente: INFOWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 01.098.36311>JO
Número do Titulo: 0909201J!l Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 10/1012008 Valor: 356,33

RrolOcolo: 90780 Sacado: BORRACHAS ROBOR LTDA CNPJ: BO.076.284íOOO
Cedente: SPPAGAPRINTI C CNPJ: 18.204,610/000
Número do Titulo: 031337303 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 13/1012006 Valor: 2.033,56

Protocolo: 907.81 Sacado: BORRACHAS ROBOR LTDA CNPJ: 80.076.2841000
Cedente: SPPAGAPRINT I C CNPJ: 18.204.610/000
Numero do Tilulo: 031332703 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vericimento: 10;10/2008 Valor: 2.550.76

Protocolo: 90782 Sacado: BORRACHAS ROBOR LTDA CNPJ: 80.076.284/000
Cedente: SPP AGAPRINT i C CNPJ: 18.204.610/000
Número do Título: 031389401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 14/10/2008 Valor: 2.549,00

Protocolo: 80783 Sacado: BORRACHAS ROBOR LTDA CNPJ: 80,076.2841000
edente: SPPAGAPRINT I C CNPJ: 18.204.610/000
Número do Tilulo: 031355702 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 13/10/2008 Valor 2,549,98

Protocolo: 90786 Sacado: PAULO SERGIO RONCHI CPF: 646.461.499-15
Cedente: AGENCIACOSMOS DE VIAGENS LTDA CNP!: 76.356.6731000
Número do Titulo: FT40745-02 Espécie: Duplicata de Venda MercanUl por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1511012008 Valor: 163.76

Protocolo: 9OS17 Sacado: CO�WlS IND.E COM.DE PLACAS LTDA ME CNPJ:
07.646.622/000
Cedente: TEC SPEED COMERCIO DEASSIUECNICA DE EQUIPAMCNPJ: 07.434.987/000
Número do Titulo: 001985.1/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1511012008 Valor: 198,86

Prolocolo: 90820 Sacado: CRISTiANO MARQUARDT CPF: 049.896.349-77
Cedenie: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.6391000
Número do Titulo: 231065.4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 1911012008 Valor: 336,80

ProtocolO: 90832 Sacado: GLADIMIR DOS SANTOS MARTINS CPF: 970.009.499·53
Cedente: FUNDACAG UNIVERSIDADEREGIONAL DE BLUMENAU CN'PJ: 82.662.9561000
Numero do Titulo: 2313191 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12110/2008 Valor: 300,00

Protocolo: 90868 Sacado: RACOES CATARINENSES LTDA eNPJ: 08.761.945/000
Cedente: INDUSTRIA DE CALCARIO CACAPAVA LTDA CNPJ: 87.677.860iOOO
Número do Título: 6999·02 Espécie: Quplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data ".ncimento: 17!1012008 Valor.1.275,OO

Protocolo: 90892 Sacado: BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA CNPJ: 86.857.1741000
Cedente: QUEIROZ FACTORING fOMENTO COMERCIAL LTDA
Número do Titulo: 1082·BIB Espéde: Duplicata de Venda Mercantil por lndicaçáo
Apresentante: HS8C BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLD Data Vencimento:
1511012008 Valor 894,14

Protocolo: 90893 Sacado: BRINQUEDOS CRIATIVOSWH LTDA GNPJ: 86.857.1741000
Cedente: QUEIROZ FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Número do Titulo: 4742 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
15110/2008 Valor:491,81

Protocolo: 90894 Sacado: TRANSPQRTADORA BENTO BELEM LTDA CNPJ:
88,670.8981000

-

Cedente: GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.
Número do Titulo: 0349131 01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentanle: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
0811012008 Valor: 165,99

Protocolo: 90916 Sacado: NILSON JOSE BATISTA LATOEIRÓ ME CNP).: 01.476.1231000
Cedente: RECAUCHUTADORADE PNEUSNERI LTDA CNPJ: 82.989.0961000
Numero do Titulo: 3910.2 Espécie: DUplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15110/2008 Valor: 190,00
-----....--_._--_.. _---_._----

Protocolo: 90928 �cado: ELIEL 60RTONCELO DASILVA CPF: 902.099.669-68
Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO .LAWIN LT CNPJ: 83.845,9HJOOO
Numero do Titulo: 92921 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 10110r2008 Valor: 96,00

Protocolo: 90941 Sacado: ADELTEXACABAMENTOS TEXTEIS LTDA
GNPJ: 04.084,638/000
Cedente: TRANSVALMIR TRANS ROD.CARGAS LTD CNPJ: 79.294,096/000
Numero do Título: 33627 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 10/1O{2008 Valor: 22,74

Protocolo: 90946 Sacado: AfiGElf., MARIA PAPPIS CPF: 039.47.0,579-38
Cedente: F P F PRESTADORAElE SERICOS).TDA _CNPJ: 04.159.723/000
Numero do Tlíulo: 562-4 Espécie: Dupliceta de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimenlo: 10/1012008 Valor: 275,00

Protocolo: 90951 Sacado: NEURAMESQUITAOLlVElRAME CNPJ: 32.955,9811000
Cedente: ALTENBURG-INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 75.293,662/000
Número do Titulo: 156065/02 Espécie: Duplicata de Venda MercanDl por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 17/10/200S' Valor: 485,68

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimacao. faz por intermedio do presente Edital, para que os mesmos ccmparecam neste
Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da- Lei, a fim de liquidar o
seu debito, ou entao, dar razao por quenao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 31 de Outubro de 2006

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



" ARIEDIADES O CORREIO DO POVO
--------------�------------------v� M ------------�S�m�A-F=EIR=�3=lD�EO���UBR�0�DE�200�8�

,."

SITUAÇAO·
Palavras do Ministro da Fazenda, Gui
do Mantega, terça-feira: "A crise terá
longa duração e magnitude inédita. .

Vamos ter um forte impacto no ativi
dade econômico, no economia real e

no mundo todo elo deve desoceleror".
Agora só nos resto respirar fundo e re

zar. E chego de blá, blá, bló!

SAMBANEJO
,

Hoje à noite todos os
caminhos, certamente, levam
em direção 00 Armazém do
Grubbo, coso noturno após
o Posto Mime do Epitácio
Pessoa. Pois é lá que acontece
nesta sexto-feira, o segunda
edição do festa Sombonejo:
uma misturo de pagode
e sambo com sertanejo.
Babado, que no suo primeira
edição superlotou u Bierbude.
Poro embolar o frege o grupo
de pagode Combinação

, Perfeito de Joinville e o

presença do DJ Marcelo Luiz.

Ingressos no Posto Mime
Motriz e no loja Discothéque.

4171 3316 041-11411-

���I_.$J@$_jI�
<OMl���IÍlÍ.SWI

" O homem está

sempre disposto
o negar

tudo aquilo que
não compreende "

PASCAL

'47 9934-0801
4,1 3}70-3005

PODEROSA
Lindo, solteiro, livre, leve e solta. Uma
querido, que toco o borco da fomílio
e o vida delo- inauguro sua novo caso

com festa only for men. Todos, literal
mente, livres, leves e soltos - como elo.
Metade daqui e metade de foro. Serão
11 00 todo. E elo o 12° elemento, é
óbvio. Cada um mais interessante que
o outro, seja pelo profissão, competên-
cia, atitude e, principalmente, pelo os- LEITOR DO DIA Passar no Coso de Cornes
traI. Ah, idade também vario muito... O O grande leitor do dia é o meu amigo Aurora, do amigo Moacir

• Ao estilo mais moderno impossível, próximo, diz elo, só poro lulus, seguin- e empresário Jurgem Joachim Joes- L' d
luiz Corlos Florioni vai realizar seu so- do os mesmos regras do primeiro. E no ting, o Igue. Ele lê esta coluna todos OWIn, comprar o come e suo

nho e construir uma coso noturna em terceiro, elo junto todo mundo. Em cli- os dias poro ficar super ontenodo nos preferência, reunir os amigos

�ra�to�m����_!����m_o_N_Ü_�_�_N_O_cl_.M_O_�_,C_ri_�_�_,_oo_-o_?�_m_e_lh_or_�_n_�_�_o_de_s_da_r_e_gi_ão_.�����e_f_o_����sm

_SDeed ress
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3371-2552
.... � . ". ' .. --," _.-.- .

A gatinha Joana Pradi Vendruscolo festeja, hoje, seus 15 aninhos

NAS RODAS
• Continuo ain�a recebendo cumpri
mentos pelo estréia de seus 18 ani
nhos, o gotissímo Thaise Ruon.

RETRANCA
A minha amigo Corio Potrícia Stoberl
mandou avisar: se tem algum coração que
bote forte pelo "bonitón" Thiago Mattos"
com certeza não é de uma moreno, mas
sim de uma loira linda e maravilhosa.

BOICOTE
Meus queridos leitores. Eu tenho
percebido que a Ferrari vem,
constantemente, errando com

os pilotos brasileiros do F-l.
Aconteceu muitas vezes com o

Rubinho e agora com nosso me

lhor piloto do atualidade, Felipe
Massa. Olho, se isso acontecer
de novo no domingo, teremos

que responder a esse boicote!
NÃO COMPREM MAIS VEícULOS
FERRARI! Juntos vamos dar o tro
co. Eu vou fazer a minha porte.
Faço o suo também.

• E quem continua "solteirinho do
Silvo" é Rosólia Rossi. Mos elo está
procurando um novo amor.

• Poxo, colocaram o Morodono para
dirigir o seleção argentino de futebol.
Eu, soube que ele só aceitou porque
ficou sabendo que o time estava uma

drogo.

• Maioro Silvo e César formam
outro casal que está bombondo no

urbesemse. Sempre que possível
eles estão juntinhos.

TE CONTEI!
.. Nõo faltaram paparicos po
Chico Piermann, ontem. De·

-

aniversário e, do dedõo do pé ao

fio do cabelo, à disposição poro,
cumprimentos, no London Pub
havia tonta gente enfileirada gue
mais parecia comício político.

• Hoje às 20 horas tem Jantar
Italiano, na sede do Circulo
Italiano de Jaraguá.

-

;JIFalha nosso! A 6° Festa do
Cascudo, na Sociedade Diana em
Guramirim, é dia 8 de novembro
e não dia 8 de agosto, como foi
registrado ontem na coluna.

• Dia 20 de novembro, no lon
don Pub, tem a festa de 10 anos

do revista Nosso e o lançamento
do site www.moagoncolves.com.br.

10 meu amigo luiz Carlos Flo"'l
Honi, o Floria, vai reunir sábado
no sua coso, um grupo seleto de
amigos para comemorar em gran,
de estilo mais um ano de vida:

-

• O empresário Cleber Alves já
, está com o projeto do seu novo

empreendimento pronto. Bou
levard Residence, urn elegante
edifício de apartamento de set�'
andares.
<1.'

'*-,"l!�

oje o meu querido amigo e

piloto de corro, Dirceu Roussis,
recebe todo o carinho dos amigos
e familiares pela estréia de mais
um aniversário. Os nossos maio
res cumprimentos.

• Se não puder ajudar, atra
palhe. Afinal, o importante é

<;porticipor.
• Com essa, fui!!!

DICA DE SEXTA
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No mercede
O técnico ItamarSchulle nõo

resistiu à goleada que o Bra
sil de Pelotas sofreu no Rio de
Janeiro, por 4xl para o Duque
de Caxias, pelo octagonal final
da Série C. Embora a imprensa
gaúcha diga que ele foi demi
tido, informações chegam que
quem teve a iniciativa de deixar
o clube foi o próprio treinador.
Xodó da torcida juventina, que
o apelidou de "Chefe", Schulle
nõo deve ficar muito tempo de
sempregado. Especula-se que,
em breve, ele acerte com outro
time dos pampas, para disputar
o Gauchõo 2009. O preparador
físico e braço-direito de Itamar,
Carlos Gamarra, também deixou
o clube de Pelotas.

'

0-
U
o

§;
'5
CY
a:
«

DEFINIDOS OS CAMPEÕES
O Baependi/Malhos Popp venceu o Municipal de Bo o Rafa Valo em

s.,Na últi ado, realizo () quarto-feir oite, eles bij'''
<I Ardufn i e somara e pontos no q rangular tinol

da.Série A. fm segundo ficou o Baependi/Sipaca, com cinco. Já pela
Série B q�em I�vou a melhor foi a Refrigeroçõo Frigomaq, que somou

o,�o pontos, controiquotro do Kuchenbecker/Leier. O jantar de premio- "

çÕQ,deve oco o dia 28 de nov bro.

Ontem o time do Molwee Futsal foi homenageado pelo Governadof'do
Estado, Luiz Henri a Silveira, em, um jantar em Florianópolis, por
í\cqusg,dotftulo lSQI20 bém pel que for
'compeões do m m o Sele sileirb. O béin est
no evento foi o industrial Wandér Weege, idealizador do projeto do
futsal em Jaraguá do Sul. "Tínhamos pelo frente uma tarefa muito

a, que era co uistor a hege '0 no futsal brasileiro, fazendQ
re o mel ,ele, $e do ao início ojgto.

ESPORTE----------

Vitória (camisa escuro) passou pelo Nicopel no semifinal de terço-feira e busco o tricampeonato do Aberto

GRANDE FINAL

Duelo promete fortes
emoções hoje à noite
Baumann quer título inédito e Vitória, o tri
JARAGUÁ DO SUL

Dois dos times mais tradicio
nais do futsal amador da região
se encontram nesta noite, no

Ginásio do Sesi, para decidir o

título do Campeonato Aberto
.

de Jaraguá do Sul. De um lado
o Baumann, que apesar de sete
anos jogando em competições da
região, ainda não conquistou ne

nhum título. Do outro o Vitória,
que já levou o Aberto de Futsal
em 2003 e 2004, quando ainda
se chamava Franca Calçados. A
rodada começa às 19h30, com

Kiferro e Nicopel decidindo o

terceiro lugar.
Vitória e Baumann já se en

centraram na terceira' fase do
torneio, quando o auriverde le
vou a melhor e venceu por lxO. ba, ambos neste ano. "Temos um,
Mas agora a história promete ser time de amigos que joga junto há
diferente. 'Cada equipe terá um um born tempo. Aqui não cos

desfalque pai: suspensão - Pablo, tumamos pagar ninguém para
do lado do Baumann, e Mário ' jogar", comentou Beta.
do lado do Vitória. Outra coisa '- Do outro lado está o Vitória

que eles têm em comum é que que, além de bicampeão em [a-
, o responsável do time é um dos raguá, levantou o caneco no ano

goleiros. Beta, que responde pela passado em Corupá. Segundo o

Baumann, acredita no título iné- goleiro e responsável pelo time:
dito. Eles foram vice-campeões Ricardo, onde a equipe entra,
no Aberto de Corupá em 2007, estáentre as quatro primeiras co
ficaram. em terceiro no Campeo- locadas. ''Nossa base é a mesma

nato do Sindicato dos Metalúrgi- há bastante tempo e a cada com
cos e em quarto emMassarandu- '

'petição vamos tncluíndo um ou

PRIMEIRA
"3xfOuro Verde'
4x2 Racing
2xO Dutra/B nburg

......................... , ........•... , .

6xO Toko FáciVSport center
4xl Karlache

iiITJi5x5 Borracho
.

"

SEGUNDA fASE

outro jogador", comentou.
, Até o momento foram dispu

tados 66 jogos, com 385 golsmar
cados, média de 5,83 parpartída.
A artilharia segue na mesma,
com John, do Taka Fácil/Sport
Center, e Renato, do Dutra/Bran
denburg, na liderança com 13

, gols. Paolo, da Nicopel, tem 12
e vem logo atrás. O Vitória tem
a melhor defesa do campeonato
com apenas 11 gols sofridos e a '

equipe disciplina, por enquanto,
é a Kiferro, com sete amarelos e

um vermelho.
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THE ORIGINAL COWBOYS
Fundado em junho de 1988, o nome sugere um conjunto musical cujo repertório é embalado por "músicas
country". Ou uma agremiação composta por peões de boiadeiros, determinados a vencerem as provas de
montaria: cavalo e touro, no "Barretão Country", a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP), a maior do
mundo no gênero. Nem uma coisa, nem outra. Trata-se de um time de futsal, fundado por ex-jogadores de
futebol, que além de tratarem a bola com arte e maestria, executam o melhor samba de roda da cidade.

LEODOMAR LOPES - Jogou no Baependi. Ala vigoroso, raçudo
e leal, muito difícil de ser batido. Boa velocidade para chegar
à linha de fundo e efetuar ótimos cruzamentos. É o fixo do
time. No conjunto musical, toca afoxé.

PERFIL
Descreveremos o perfil destes jogadores/empresários que fizeram do esporte e da
música um jei.to de viver:

;.

k �
RUBENS ROEDER - Foi goleiro do Juventus nos anos 80. No futsal, defendeu o gol
jaraguaense em várias edições dos Jogos Abe�ºs de Santa Catarina. Goleiro de

.

ótimo reação e reflexos apurados, foi protagonista de gran
des conquistas juventinas e brilhantes atuações no seleção de
futsal de nossa cidade. No conjunto musical, toco pandeiro.-

Festa de 20 anos dos

Cowboys (acima). Ao
lado, em pé: Clausio, Beto
Toronto, Teco, Nelsinho e

Roeder; agachados:
David, Décio, Moacir,
Leodo e Tubarão.

SEMPREAS
QUINTAS-FEI·RAS
Ontem, um grupo de jovens sonhadores, cuja pai
xão pelo esporte e pela música era motivo suficien
te paro uma pelada, um bom sambo de roda, bate
papo, churrasco e cerveja. Hoje, passados 20 anos,
se tornaram chefes de família, altos executivos, ad
ministradores de empresa, comerciantes e gerentes
administrativos. Todos de bem com a vida, com o

esporte e com a música. Sempre às quintas-feiras,
com o mesmo entusiasmo do primeiro encontro,
estão ali, na recreativa do Arweg. Descontraídos,
alegres, desfrutando a tradicional pelada, samba de
roda, um bom papo e, lógico, uma boa cervejinha.
Uma vez por mês acontece à reunião festiva e o local
sempre é o mesmo: o bar "Meu Boteco".

I sÓ> JOGANDO, TOCANDO
E CANTANDO
Os Cowboys tem participado em jogos amis
tosos e beneficentes, nos três Estados do
Sul. Sempre desfilando pelo quadra muita
classe e talento no trato com a bola. Mú
sico de boa qualidade e muita alegria nos

confraternizações. O grupo já tem dois CDs
e um OVD gravados. Está previsto para o dia
14 de dezembro deste ano, um jogo bene
ficente no Arena Jaroguá, contra o se�iío
de artistas da Rede Globo. É uma promoçãg;
do jornal O Correio do Povo e Apae.

DAVID CORREIA - No futebol foi um talentoso meio-cam
pista do Baependi, especialista em lançamentos de longo
distância, artista no troto com a bolo. No futsol, defendeu
a seleção jaroguoense em cinco edições dos Jogos Abertos
de Santo Catarina. Jogo de ala ou fixo. No conjunto musi
cai toco tamborim.

DÉCIO DA SILVA - Jogou os categorias de base do Baepen
di. Atacante irreveren rindo cominho com velocidode'e,
audácia, infiltrando .pe meio e finalizando com eficiência.
No time de futsol está jogando de pivô, com excelente apro
veitamento. Toco violão, é compositor e vocalisto dI) conjunfo
musical.

WALTER JANSSEN - Jogou nas categorias de base do Ba
ependi. Atacante lépido e insinuante, oportunista, bom
chute, grande poder de decisão. Matador tipo bang-bong,

daqueles que acionam o gatilho, fecho o c{Jixão e consolo o viúvo. Jogou hon-
debol como 0.10. Conquistou o títule de co

-

o dos Jogos Abertos· de Santo
Catarina, no moHolidode de tiro em 199 conjunto musical, toco bôngô,
instrumento de percussão de origem cubano.

TUBARÃO - Também jogou futebol no Boependi e futsol pelo seleção joroguoense.
No futebol, foi meio-campista e no futsol, alo/pivô. Dá vida 00 sambo com os acor
des de seu cavaquinho.

MOACIR GARCIA.- Um dos grandes atacantes que defendeu o Juventus. No futsol,
foi figura de destaque da seleção jaroguo orticipaçóes nos Jogos Abe
No conjunta.musical toco atoboque/marc,

;�'
'

:
','

NELSOM4lnlz;p�REIRA - Meio-armador do Boependi, no melhor estilo'· Koká/ do
Milan. 6ron�e velocidade e poder de orronque� No atletismo foi campeão no provo
de 3 mil metros rasos. No futsol é aio/pivô. Tocti violão e é um dos vocolistas do
conjunto musical.

BETO TARANTO - Foi zagueiro no BoependifDe estilo técnico e refinado, com grande
poder de ant�cipação. No futsal jogo de fixo. Toça chocalho no conjunto music91.

JUlINHO MAEf�O,LU� JQgou nos categ
010 rapidQ e ete dribles cortantes. Toco cu

CLAUS10 BARATTO - Jogador peladeiro bote bolo em qualquer posição. No conjunto
musical, toco reco-reco.

�
!S'
5
CY
a:
«

�

JALMEI GARCIA - Pelodeiro, jogo no ataque. É o técnico de som do conjunto musical.

Também fazem porte do grupo de fundadores: Arno Luiz Pereira, Udélcio Dornbusch
e Délcio Correio. Agregados atuais, Paulico "DJ", Coli e Willian.

"Quem nôo gosto de samba bom sujeito nôo é,
ou é ruimJl�Jc.9-�eço Q� doente do pé".

�¥,
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Carateca é prata· no Mundial
Deiyid Cavalcante perdeu ouro do kata para um francês
JARAGUA DO SUL

O atleta de [araguá do Sul,
Deivid Cavalcante, 20 anos,
voltou de Jesolo, na Itália com

a medalha de prata do Mun
dial de Caratê Júnior, no kata
indivi ual. O brasileiro foi
ao mundial com a responsa
bilidade de defender o título
de campeão conquistado em

2006. Mas desta vez a sorte
não esteve do seu lado. Deivid
perdeu a final para o francês
Benz Pierrot.

Segundo o lutador, a edi
ção de 2008 estava mais

disputada que a edição de
2006 e, até mesmo, mais di
fícil que o Mundial de Ca
ratê Adulto, 'em 2007, onde

conquistou três medalhas de
bronze. "Não analisei minha

participação como uma der
rota, eu perdi porque o nível
da competição estava muito

alto, mais do que imaginava
e, além do mais, fiquei na

frente dos donos da casa",
justificou o carateca, se re

ferindo ao fato dos italianos
Martelloni Alessio e Farinoni
Fabrizio terem ficado com o

bronze (no caratê não há dis

puta de terceiro lugar).
Outro motivo levantado

pelo carateca é o fato dele
atuar em duas 'categorias o

kata e o kumitê (neste últi
mo Deivid ficou em quarto).
"Quase todos os competido
res, sobretudo da Europa,
competem apenas em uma

das modalidades, focam em

ENTRE OS MELHORES

Segundo Deivid, esta foi o competição mais difícil que disputou. Ano que vem ele vai poro o Mundial Adulto

vam à meia-noite.

Agora Deivid não poderá
mais competir na categoria
júnior, que é de 18 a 20 anos.

Com isso resta a ele treinar fir
me para o Mundial de Caratê
Adulto 2009. Por causa das

conquistas ele foi convidado
�

para integrar a Seleção Brasi
leira Adulta. No entanto, con
tinua treinando na Associação
Yamabushi, com o técnico Le
andro Gambetta, para quem
dedicou a vitória.

.

Brasileiro de Caratê será em Jaraguá
Já está quase tudo pronto para

o 13° Campeonato Brasileiro Caratê
Interestilos. A principal competição
nacional acontece de 14 a 16 de no

vembro, na Arena Jaraguá. Na sexta
feira 14, começam as competições
de kata por equipe e individual e ku-

mitê equipe feminino. No sábàdo, 15,
já tem as semifinais do kumitê equipe
masculino e das categorias que envol
vem faixas pretas. No último dia de

competição acontecem as finais do
kumitê por equipe (feminino e mascu

lino) e individual (faixas pretas).

apenas uma. Já eu lutei em
duas, o que gera um desgaste
maior", explicou o lutador,

informando que foram três
dias de competição, que ini
ciavam às 7 horas e termina- GENIELLI RODRIGUES

I
I

Continua briga
pelo acesso
DA REDAÇÃO

Com maus resultados nas

últimas partidas da Série B, Ba
ruerí e Ponte Preta entram em

campo hoje com a obrigação
de vencer para se manter na'

briga pelo acesso. A Ponte, oi
tava colocada, com 48 pontos,
a sete do Santo André, está sem
vencer há três partidas, o time
campineiro vai até Florianó

polis encarar o vice-líder Avaí.
Com 59 pontos, a equipe cata
rinense vem embalada por três
vitórias consecutivas.

Na sexta posição, com 51

pontos, o Barueri joga em

casa. O adversário é o amea

çado Criciúma. Após a derro
ta para o Brasiliense, por 2xl,
os -catarinenses estacionaram
nos 36 pontos e ocupam a

17a colocação. Uma vitória
do Criciúma obrigaria o CRE, '

lanterna da Série B, a vencer
todos os seis jogos restantes
de goleada e ainda torcer por
seis derrotas do América-RN

para se livrar da queda. Os
dois times se enfrentam no

sábado, em Natal.
Em Taguatinga, no Dis

trito Federal, Brasiliense e

ABC tentam espantar de vez

o fantasma do rebaixamento.
Embalado por quatro vitórias
consecutivas, o time candan
go não perde há cinco rodadas
e já é o 110 colocado, com 40

pontos. Sem perder há dois

jogos, o ABC, que na última
rodada arrancou um empate
fora de casa com o Braganti
no, tem a mesma pontuação,
mas fica na 14a posição por
ter uma vitória amenos que o

Brasiliense: 10 contra 11.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Por
RicArdo
DA NieL Treis

contato@poracaso.com I www.poracaso.com
Fotos por Marcelo OdorizziPor Ricardo Daniel Treis

Quem segue as tendências
vem pata Rosa Choque

KÉLSON IS GONE
Olha, essa eu lamento demais: "Não estárei mais à frente das produções dos shows do
Curupira Rock Club que virão a acontecer de hoje em diante, nem minha equipe que me

acompanhava em todos os eventos ( ... )" é parte da nota que o grande Kélson Marcelo
Mendes mandou pros interessados essa semana, avisando que agora o club

guo rami rinse continua por outras pernas. Ôrra, a mão do rapaz trouxe reconhecimento
NACIONAL para o lugar, que trouxe bandas top de nossa cena e da gringo, valorizando e

tornando acessível o alternativo na região. lugar que estava valendo todas

recomendações, não sei o que será do Curupira de hoje em diante, só tenho a dizer que
lamento, porém espero que dê certo.

Silvana Santos dividindo urn shot de Sprite com Haydée Campos,
na Festa Country de sábado passado no Beira Rio

Karoline'Mechelluzi, em cowboy style
curtindo a festa que rolou este fi�al
de-semana no Beira Rio

Trazendo ainda uma foto da

inauguração da Rosa Choque para
apresentar Betina Müller na coluna

MOMENTO DA CITAÇÃO
"A piada infame é o melhor amigo do homem. O cachoro e o uísque já não

dão mais conta ..• " waltercarrilho.blogspot.com

OVERDOSE?
Né não, t�m público pra todo mundo sim. Contaí: são
cinco, seis ou mais as alternativas "pop" pro sair em

Jaragúá hoje. Porém se continuar essa maldita tendência
que há de se abandonar completamente os points antigos
assim que abrem os novos, então daqui uns dias só
teremos um ou dois à disposição novamente, e com todo
mundo reclamando (novamente). O pobrema é o público?
Também, que sempre troca tudo assim focinho, mas o que
falta merrmo é um pouco de sinergia entre as casas... Tá
na hp:r:a de marcar um café pro esses promoters, pro
sentarem todos juntos bem bonitinho combinando

agendá. Senão vai ser assim: toda vez qye abrir um

estabelecimento novo, um antigo vai cair. E olha, quando
você tá numa fila, fio, é inevitável que uma hora também
vai acabar chegando na ponta.

� RifuriltiiÔÜniel Treis sonho com um mundo ;;;�Ihof !Jlii
� =�, ----��.

Apresentando o promoter Robison Leandro da Silva,
responsável pelos agitos da Chopperia Avenida, lá em

Guaramirim. Junto na foto posa Paula Ampessam

DÁ-L. .: RUBINHO!
Mas dá na lateral! "Dia 2/11 teremos a última etapa do mundial
de Fórmula 1, o GP Brasil. E o maldito Hamilton já está com 7

pontos de vantagem sobre o Massa. Ou seja, basta um quinto
lugar minguado pras esperanças brazucas irem pro espaço. Mas e
o Rubinho? Sem chances na competição e fortes indícios de que
deve largar a Fórmula 1 ano que vem, Rubinho pode ser nossa

grande arma secreta no domingo. Como? Mole. Basta dar uma

porrada bem dada, daquelas que o Hamilton não vai saber nem
de onde veio." É a campanha "Rubinho Herói Nacional", do
buzz.com.br, que grita "Bate que é Massa!"

BALADAS CHEGANDO
Novembro chega aí com Mares sábado que vem, OJ Puff na

Bierbude (14);Os Chefes no london Pub (21), Festa do Casarão
(22), Flora Styl� (22) e Fabrício Peçonha na Bierbude (28). E pra
dezembro Charles lux já avisQu:-Hugo Pena &Gabriel fazem show
dia 06, em local ainda a ser divulgado.

FAIXAS DESTA SEMANA: The
Strokes, Iear of Sleep I
Oosis, Time I
ünle Joy, No One's BeUer
Sake I Radioheod,
Reckoner ] tmi!l(l!1O

Torrini, Me and Armin!

CARNE!
Disse-nos à pouco o Rodrigo (o Bulla, o Fogaça) que o Deep
Grill já está nos preparativos finalíssimos, e que é agora nessa

primeira quinzena de novembro que o restaurante vai

inaugurar. Viva a satisfação dos carnívoros jaraguaenses!

NOVIDADE NO SHOPPING
Hey, é para agora dia 3 que lá no segundo piso está prevista
abertura da Bodega Empório & Delicatessen. Queijos, vinhos,
licores, frios, compotas, conservas, temperos, umas pingas
bacanas e muito mais estarão à mão. Taí uma bem-vinda.

MARES DOSUL
As mesas estão quase esgotadas (se é .que já noo), e os

ingressos mudam de preço hoje. Já se programou? Qualquer
dúvida liga para o C.A. Baependí no 3371 0222.

MATERIAL INÉDITO
Futura novidade nas prateleiras das livrarias daqui, "Cobain
Unseen" é mais um livro criado pelo jornalista Charles Cross
sobre Kurt Cobain. Tendo acesso a imagens nunca antes

publicadas e artigos pessenis do ex-Nirvana, Charles montou
um livro com cara de gaveta/fichário, mostrando uma porrada
de material inédito que traz o lado além-ídolo de Kurt.

Anotações de diários, fotos de momentos em família ou com

amigos e objetos pessoais compõem galeria exibindo tudo. É
meio mórbido (a tal "necrefiliu da arte" já citada pelo Pato
Fú), mas o livro soa curioso. Dê um chego no amazon.com e

faça busca para conferir detalhes.

Superclose em Ana Gabriela� em passagem pela
Moinho Disco
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UFSC NO CEJAS
Na próxima segunda-feira, dia 3, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Álvares Toube Prata, estará na

plenária da AcijslApevi e apresentará o tema: Camo a iniciativa privada pode tirar proveito do conhecimento acadêmico.

PHILIP KOTLER
Considerado o Papa do Marketing, com várias publicações, a vinda
do maior especialista em marketing da atualidade provoca grande
expectativa. Ele participará no dia 13 de novembro do Fórum de
Marketing Curitiba 2008. O Fórum terá ainda a participação de
grandes names do marketing do Brasil, como Walter longo, Ricar
do Guimarães, Fernando Pierry e Jorge Dib, e será realizado na

Universidade Positivo na capital paranaense.

COPOM MANTÉM A SELIC
EM 13,75% AO ANO
Interrompendo o ciclo de aperto monetário iniciado em abril, o

Copom(Comitê de Política Monetária do Banco Central) optou na noi
te da quarta-feira (29) pela manuteríção da taxa Selic no patamar de
13,75% ao ano. É, mais um passo para garantir que as turbulências na
economia inte.macional não atinjam fortemente o país.

IGP-M ACELERA E SOBE PARA 0,98% EM OUTUBRO
Em contrapartida o índice Geral de Preços - Mercado OGP-M) variou 0,98%, em outubro, divulgou ontem a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Em setembro, a taxa havia ficado em 0,11%. O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias
21 do mês anterior e 20 do mês de referência. No ano, o índice acumula alta de 9,53%. Nos últimos 12 meses, o ganho foi
de 12,23%. Entre os componentes do IGP-M, o índice de Preços por Atacado OPA) registrou alta de 1,24% em outubro, ante
avanço de It enas 0,04% em setembro.

.

INDICADORES CÂMBIO
�----------------------------�

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (e,",'US$)

COMPRA VENDA
2,104 2,106
2,724 2,726MERCADO

Cresce nO de condomínios fechados
Santa Catarina atesta dados apontados nos últimos anos pelo setor imobiliário

O Estado de Santa Catarina
atesta os números constados nos
últimos anos pelo setor imobi
liário. O crescimento anual sig
nificativo no mercado de con

domínios fechados aumentou e

ficou em tomo de ZO% no Brasil.

Segundo o gerente administrati
vo, da GSP Loteamentos (Grupo
Santa Paula), Lorena Caldart, a

GSp, que é líder nacional de mer
cado na área de loteamentos, tem
13 empreendimentos em execu

ção no Estado, todos seguem a

linha de altíssimo padrão e, além
de Florianópolis e São José, tam
bém há loteamentos em Cambo
riú, [oinvile, Blumenau, Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul.

Conforme Lorena Caldart,

no caso do levantamento de da
dos em SC, ficou demonstrado

que havia um universo aproxi
mado de zoo mil pessoas das
classes A e B a serem atingidas
na capital e região metropolita
na. "Todas as nossas decisões
de investimento são tomadas
com base em pesquisa de mer

cado, por isso, seguimos essa

tendência", disse Caldart.
Para a visão da Câmara Bra

sileira da Indústria da Constru

ção (CBIC), os resultados atin

gidos pelo setor de loteamentos
refletem a posição de destaque
ocupada pela construção civil
no cenário industrial brasileiro.
"Podemos dizer que a construção
civil é, hoje, a principal ímpul-

sionadora do crescimento eco

nômico do país e, certamente, a
área de condomínios fechados
reflete o bom momento do seg
mento como um todo", reforça
o assessor econômico da CBIC,
Luis Fernando Mendes.

.

Em Z007, a construção civil
cresceu 4,6% e a produção de
bens de capital aumentou cer

ca de ZO%. O segmento esteve
no topo da oferta de empregos
de Z007, com geração de mais
de zoo mil empregos. Em Z008,
a projeção da Câmara é de que
o setor atinja um percentual de
crescimento que bata os 6%,
com níveis similares de geração
de emprego e movimentação da
indústria paralela. Crescimento de condomínios fechados é mostra da boa fase da construção civil
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CONTRA CRISE

Ações já surtem efeito, diz Mantega
Ministro afinna que há melhora nas condições de liquidez do sistema financeiro
BRASíLIA

Oministro da Fazenda, Guido
Mantega, afirmou ontem que o

esforço do governo para superar o
problema de liquidez do sistema
financeiro brasileiro já está sur

tindo efeito. "Percebemos que es

tamos resolvendo o problema de

liquidez. O sistema bancário está

respirando mais", disse o minis
tro, que também notou uma me

lhora nas condições de liquidez
no sistema financeiro internacio
nal. '1\8 medidas estão aliviando
a liquidez dos bancos", disse. As
afirmações foram feitas durante a

audiência pública realizada pela
CAE (Comissão de AssuntosEco
nômicos) do Senado.

Mantega também destacou
o papel dos bancos públicos no

atual momento de crise. Segun
do ele, essas instituições estão
atuando no sentido de colocar o
dinheiro para circular, ajudando
a resolver o problema de falta de

liquidez. - "Não estamos fazendo
favor ao setor privado. O BC vai
ter lucro".

O ministro da Fazenda voltou
a adotar um discurso um pouco
mais otimista em relação à crise

financeira internacional. Segun
do oMantega, as perspectivas são
de que a crise ainda vai ter uma
longa duração, mas não neces

sariamente com essa fase aguda
que se encontra nesse momento.

Ele ponderou, no entanto, que
não se trata de ser uma fase com
menos gravidade. "O sistema dá
sinais de que começa a funcio
nar", disse.

O ministro ponderou que,
num primeiro momento, a cri
se, que começou em agosto de
2007, afetou mais os países de
senvolvidos. Mas, na segunda
fase, mudou a sua qualidade e se

aprofundou. Ele disse que a crise
de liquidez se transformou numa
crise de solvência e depois de

confiança, nessa segunda fase.
Mantega destacou também

que o Brasil passou a pior fase
da crise - os meses de setembro e

outubro - mantendo US$ 200 bi
lhões de reservas cambiais, mes
mo com os leilões de dólares que
o BC vein fazendo no mercado à
vista. O ministro afirmou que as

reservas dão mais conforto e per
mitem enfrentar um ataque "à

.

nossamoeda". Ministro Guido Mantega volta a adotar discurso otimista em relação à crise financeira internacional

gás natural, onde foram aloca
dos R$ 9,9 bilhões. Nas rodo
vias, o investimento foi de R$
4,7 bilhões, enquanto, com os

aeroportos, o governo gastou
apenas R$ 178 milhões.

De acordo com a avaliação
do governo, 83% das ações
estão em "ritmo adequado de
execução", 7% em "nível de

atenção" e 1% é considerado
preocupante. Com relação aos.

valores, a avaliação do gover
no é de que 86% das ações es

tão com a execução adequada,
e apenas 1% é preocupante.

Atualmente, o governo mo
nitora 2.198 ações do PAC, que
têm um orçamento de R$ 17,9
bilhões. Segundo a ministra
da Casa-Civil, Dilma Rousseff,
houve evolução no monitora
mento das ações. Ela lembrou
que, em dezembro de 2007,
apenas 2.083 ações eram mo

nitoradas.

ZIARAT

O número de mortos no

tremor de 6,4 graus que atin

giu o Paquistão na madrugada
de quarta-feira, 29, subiu para
215, informou uma fonte do

governo ontem. Outra fonte
oficial disse que a busca por
sobreviventes terminou e que
as autoridades estão facadas

agora nos esforços para ajudar
os quase 15 mil desabrigados.

Testemunhas disseram ter
sentido pelo menos 20 outros
abalos secundários de menor

intensidade.
O Exército enviou suprimen

tos e equipes médicas ao distrito
de Ziarat, um dos mais atingidos.
"Gostaria de apelar ao mundo
inteiro por apoio. Precisamos
de comida, precisamos de remé
dios. As pessoas vão necessitar
de roupas quentes e cobertores,
porque faz frio aqui", declarou
o prefei���war Kakar à agência Associatl Press.

9% dos obras do PAC estão
concluídos, aponto balanço

N° de mortos
sobe para 215

BRASíLIA
Dados do 50 Balanço do

PAC (Programa de Acelera

ção do Crescimento) indicam
que, desde que o programa foi
criado, em janeiro de 2007,
apenas 9% das obras foram
concluídas, o que equivale a

193 ações. Para estas ações, o
governo já investiu R$ 30,6 bi
lhões. O balanço foi divulgado
ontem pela ministra-chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff.

Do total de R$ 17,9 bilhões

previstos na dotação orçamen
tária para 2008, o balançomos
tra que menos de 50% (R$ 8,2
bilhões) foram investidos até
setembro deste ano. Segundo
o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, neste valor já
estão inclusos os 'restos a pa
gar' de 2008.

Das obras concluídas, os

investimentos mais altos- fo
ram com campos de petróleo e
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MÚSICA PARA TODOS

At·

CONTRA-CAPA---------

A

ORQUESTRA FILARMONICA
"

.

EM GRANDE NOITE DE VALSAS
Será a última apresentação deste ano com todos os músicos no.palco

A última apresentação. da Or

questra Filarmônica, de [araguá
do Sul, com formação sinfônica,
neste ano, está agendada para o

dia primeiro de. novembro, este

sábado, a partir dãs 20h30, na

Scar (Sociedade e Cultura Artísti
cal. O espetáculo será uma Gran
de Noite de Valsas, com direção
artística do maestro Daniel Bor
tholossi. Para o concerto, estão
confirmados os seguintes compo
sitores, José Maurício N. Garcia,
W.A. Mozart, t.v Beethoven, J.
Strauss II, P.Y. Tchaikovsky. Ao

todo, 60 músicos no palco, meta
de deles do município e os outros
artistas de todo o Estado de Santa
Catarina e do Paraná.

O espetáculo abre em Ré e

com a ópera ''As Bodas de Fíga
ro", dos respectivos composito
res José Maurício Garcia e W.A.

Mozart. Em seguida, a compo
sição Romance em fá maior, de
Beethoven, é apresentada. Para
finalizar, a Valsa do Imperador e
Vozes da Primavera, de J. Strauss
II, e a Valsa das Flores, de P.Y.

Tchaikovsky, fechando com Fan
tasia "Romeu e Julieta".

O evento acontece através do

projeto "Caminhos da Música",
com a intenção de difundir a

música orquestral em toda a ci
dade. O trabalho é patrocinado
pela empresa Weg, por meio da
lei de incentivo fiscal federal, a

Lei Rouanet. A iniciativa facilita
o acesso da população à música

orquestral. Para os interessados,
a entrada é gratuita e os convites
devem ser retirados antecipada
mente na bilheteria da Scar.

DAIANA CONSTANTINO

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
www.autoelite.com.br

Concerto acontece através do projeto "Caminhos da Música" com patrocínio da empresa Weg
•

..
I

I

4732746000 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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