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EDITORIAL

Pegando as armJlS
o presidente do Banco Central, Henri

queMeirelles, apresentou um quadro extre
mamente otimista em relação à crísê finan
ceira mundial e os reflexos no Brasil.

Durante a abertura do 14°
Encontró*'Nacional de Jovens
Empreendedores, em Goiâ

nia, oministro afirmou que as

ãrmas quêo país t�m para en-
. frentar essa crise são reservas
internacionais elevadas, mer
cado de trj:'lbalho forte, empre
go e mass',!.'salaríal'brescendq,
entre outros.

Outros fatores favoráveis
ao Brasil, apontsdos por ele,
são "uma dívida pública que está cadente
em relação ao produto, é um país que é cre-
dor líq�!�(} em dó

..

s e não devedor corno
muitos E(s.omo j os n6'passado".

.

o presidente do Banco Central ainda
acrescentou que o Brasil não está.Jmune à

crise, Irias que esse panorama permite que
enfrente este problema com maior força,

maior segurança. "A econo

mia brasileira vai desacele
rar no ano que vem, mas vai
crescer mais do que a média
m1JJ1dial, �:nquanto alguns '

países vão' decrescer. Isso é
à crise, mas que esse que é ímportante".
panorama ��rmite PUe 9 gOV�!I1:P na ;Verdade
enfrente esteproblema está· iutana£) para diminuir

a escassez de crédito, o que
com maior força faz com que as pessoas com-

.; .�;
.

/

p��m, men�� e, em censeqü- ..••

ência, as empre;'s produzâmmenos. E nes

te momento esse círculo precisa combatido=
duramente, po�s represe risco

para toda econêi�la.

Meirelles ainda
acrescentou que o

Brasil não está imune

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Arena das emoções
A vida realmente é uma caixinha de surpresas, e

nós por vezes não soubemos esperar para sermos sur

preendidos, queremos sempre antecipar tudo, prever
o futuro. Vivemos criticando tudo a nossa volta. Seres
"humanos" procuram defeitos em tudo e em todos, mas
sequer conseguem olhar os próprios erros.

Exemplo disso é o tamanho e a quantidade das crí
ticas de muitos (maioria de má fé) que a Arena Jaraguá
recebeu desde sua concepção até conclusão e que se

arrastou por muito tempo. Falaram que amesma estaria

prestes a explodir, desmoronar e tudo mais de maldade

que é possível. Sim a Arena já explodiu, de alegria com
o Futsal, com o Vôlei Feminino, com o campeonato de
caratê entre outros esportes que ali estiveram. Foi paleo
de shows musicais e até de espetáculos de circo.

Porém hoje a mesma está desenvolvendo sua função
mais nobre, onde está acolhendo várias famílias desa

brigadas das chuvas dos últimos dias. A mesma esta

"explodindo" de solidariedade. Virou um enorme ar

mazém das várias doações que vem recebendo (seja de
alimentos ou de trabalho). Basta ir lá para ver.

O lugar até então mais "perigoso" da cidade por iro
nia do destino é hoje o porto seguro de muitas famílias
a qual podemos afirmar que todas se tornaram uma só
em virtude de tudo que aconteceu.

Hoje me pergunto: "Será que aqueles que viviam re

clamando, criticando e denegrindo seja por inveja ou

maldade a Arena Jaraguá, conseguiram perceber mais
uma "utilidade" e função da mesma? Ou só vão conse

guir ver os pontos negativos?".
Não quero aqui fazer a imagem de ninguém, seja de

algum partido político ou pessoa física, quero sim usar

de exemplo algo que foi duramente criticado e hoje está
sendo de uma utilidade imensurável para muitas pes
soas, e deixar claro que como pode acontecer com algo
material, ocorre constantemente com pessoas. Muitos
vivem julgando os outros, mas poucos conhecem pro
fundamente a pessoa criticada.

Concluo dizendo que talvez hoje o formato ideal daAre
na devesse ser um grande coração, pois ali já ocorrerammui

tas alegrias, tristezas, choro, e como está sendo essa semana

grandes gestos de amor, solidariedade e humildade.

MARCIO MAESTRI, CRONOANAUSTA DE PROCESSOS

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

enviados para o e-mnil reducao@ocorreiodopovo.com.br, ou por curta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubbu, 1400 • Baependi· CEP 89256·500· CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

A importância da iniciativa e da atitude

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESIDENTE
DO CElAS - CENTRO
EMPRESARIAL DE

JAilMUÁ DO SUI..

É conhecida a fábula do beija-flor que
toma a iniciativa de com o seu bico gotejar
água para conter o incêndio na floresta e,

ao ser questionado de que a sua atitude de
nada adiantaria, responde que estava fazen
do a sua parte. Esta semana estamos tendo a

chance de ver inúmeros exemplos de beija
flores que tiveram a iniciativa e a atitude de
fazer a sua parte não em um incêndio, mas
em um desastre climático que trouxemuita
dor e constemou a população da região.

Sentimos de perto o drama de catari-

nenses, que da mesma forma vivem a tra

gédia de ver a água destruir bens muitas
vezes conquistados a duras penas, fruto do
trabalho de longos anos.

Em meio a tristeza, podemos perceber
a generosidade de anônimos que se dedi
cam a ajudar no socorro a quem ficou sem

abrigo. A começar pelo grupo de volun
tários que deu início ao mutirão, aos que
se juntaram em seguida, à mobilização de

empresas e instituições, e a tantas pessoas
que levaram agasalhos e comida, temos
exemplos de iniciativas e de atitudes que
fazem a diferença, poismostram uma cida
de solidária em ummomento de comoção.

É certo que a vida tomará seu curso,

pois a capacidade de superação é muito
maior do que o fenômeno causado por tan
ta chuva emum período tão curto. E neces-

-

sário restabelecer a condição para que as

famílias reconstruam o que perderam.
É preciso refletir também, em outromo

mento, sobre o que se pode fazer para que a

cidade não venha a sofrer com tanta inten

sidade, pensando o que desejamos em ter

mos de urbanização e ocupação do solo.
Pontualmente, precisamos do apoio da

União e do Estado na articulação para que
a situação se restabeleça o mais breve pos
sível. A liberação dos recursos precisa vir
imediatamente para que as pessoas atingi
das não percam o ânimo. É um momento

em que todos precisam buscar energia para
dar a volta por cima. Com amesma atitude

que a comunidade está tendo ao demons
trar sua solidariedade, Jaraguá do Sul e a

região, através da força de seus moradores,
sííperará essemomento difícil.

19J9'lOO&
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FALA Aí!

"Um dia eu

também posso
precisar. "

GUSTAVO ARI RANTHUM, 16,
jogador de vôlei e voluntário
na organização de doações

no Arena Jaraguá.

" Os culpados
somos todos nós. "
RONALDO RAULINO (PDn,
VEREADOR, lembrando alertas
feitos no Câmara sobre o risco
iminente de desmoronamentos.

,'O povo, às vezes,
corre riscos
sem saber. "

EUGÊNIO MORml GARCIA
(PSDB), apontando o existência
de loteamentos sem o necessário

infra-estruturo.

Ver para crer
"O momento é para darmos os mãos e ajudar Santo Catarina o voltar o ser

o Estado que sempre foi. Do porte do governo federal, não faltarão recursos

poro que o situação volte à normalidade. Sou de uma região em que os

pessoas possam mais do metade do ano pedindo poro que chova. Em Santo
Catarina, temos que pedir o Deus poro parar de chover." No quarto-feira, o

. presidente lula só pôde sobrevoar, por alguns minutos, o cidade de Itojoí,
há sete dias debaixo do águo, mos deixou cloro, no que disse sobre o que
viu, que em Brasília não se tem o mínimo idéio sobre tragédias deste tipo
quando elos não acontecem aqui no Sul. Tido por ele e muitos ministrOs

como região rico e auto-suficiente em tudo. Uma análise que está o anos-luz
do realidade. Resumindo, o que se espero é que o dinheiro anunciado poro
recuperar portos e rodovias venho logo. De preferência, ainda este ano.

QUANDO?
Mobilizados, lojistas do área
central e de alguns bairros de
Guaromirim (foto) foram à Câ
mara de Vereadores poro acom

panhar o votação de projeto que
obre crédito suplementar de R$
1,9 milhão poro o Prefeitura re

alizar obras de drenagem que já
deveriam ter sido feitos há muito

, tempo visto o repetição dos ala
gamentos. Poderiam, até mesmo,
acionar o município no Justiça, se
desejassem. Mos, fico o pergun
to: os obras começam já ou ficam

poro o próximo prefeito?

ROMBO
Vice-prefeito eleito Irineu Posold
(PSDB), com o experiência de quem
já governou o cidade, calculo que poro
refazer o que foi destruído pelos chuvas
e o que ainda vai estragar no esteira
deste fenômeno climático, além do que
jó precisava ser recuperado antes do
tragédia e no que toco 00 patrimônio
público, pelo menos meio orçamento
de 2009 pode estar comprometido se

o Prefeitura não for contemplado com

ajudo externo. No coso, verbos fede
rais, que o Estado também preciso.

AULAS
Acertou o secretario municipal do Edu

cação de Joraguá. Aulas só o partir de
segundo-feira. E isso onde for possível,
espero-se. Não hó como ser diferente.
A tragédia indo está aí, latente, no

porto do coso de muito gente. Que
preciso de tempo poro colocar o vida
em ordem. Quanto à recuperação do
ano letivo, há tempo suficiente, aos
sóbodos e até no período de dias de

ponto facultativo, em dezembro, se

for preciso. Com o bom senso dos pro
fessores também.

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 28 DE NOVEMBRO DE 2008

VERBAS 1
Vale o que foi dito aqui, ontem. Os R$ 800 milhões agora anun

ciados pelá presidente lula poro socorrer Santo Catarina serão
consumidos em obras no porto de Itojoí e no reconstrução de ro

dovias federais e estaduais que cortam o Estado. Não vai para
ajudar ninguém que perdeu tudo, ou quase tudo.

VERBAS2
Nem mesmo os prefeituras de cidades arrasados estão incluídos
no pacote. Além disso, o dinheiro não entra direto no cofre do
Estado. Vai ser liberado pelos respectivos ministérios envolvidos
com os obras que sãonecessários poro fazer com que Santo Cata
rina volte à normalidade. Quem viver, veró.

NO TEMPO
Só um dos pontos de tóxi de Joroguó, localizado no Praça
Ângelo Piazero, tem um pequeno obrigo poro os motoristas

e, eventualmente, poro os usuórios deste tipo de transporte
olternotivo.lsso porque foz porte do projeto arquitetônico da

quela óreo. No Câmara, jó em 2007 o vereador Jaime Negher
bon (PMOB) pediu o construção de obrigas com banheiros, que
também não existem. Não pode, disse o Prefeitura. Hoje, os

taxistas torram no solou se obrigam o ficar enfiados nos cor-

ras quando chove.
.

SEM PROBLEMAS
"li em suo coluna notícia sobre o rompimento do gasoduto Bo
lívia-Brasil, porém Joroguá do 'Sui e Guoromirim não forom afe
tados no fornecimento do gós. Saudações, Paulo César Chiodini,
Rede de Postos Mime."

PLANEJAMENTO 1
"No realidade não seJroto de repensar o mesmo, mos sim de co-

i0I!;!ocó-lo em'prático. Umg coisa é planejar e êlaboror normas, outro
coisa é aplicá-los. A legislação e o planejamento não merecem

reparos, estão concebidos dentro.
...
do técnico correto, da mais ab

soluto legalidade e segundo inúmeros audiências públi.cos. Com
o oval de êensulteres técnicos do mais alto gabarito do Ibom/RJ,
do próprio Ministério dos Cidades e do CEF.

PLANEJAMENTO 2
"Agora, existe o atividade de planejar e o atividade de execu

tOT, que são diferente.�. Uma é g;tividode-meio (planejamento)
outro é atividade-fim (execução, controle, fiscalização). Im
portante entender e diferenciar isso. Não cabe falar em falto

. de planejamento. Plonejomen!.º existe e bom, o que falto é
conhecer e oplicor"li· q:ue estóifplonejado. Osmar Günther Se
cretarln Municipal de Urbanismo."

politica@ocorreiodopovo.com.br
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COMPROVAÇÃO
,

DEFESA CIVIL SOBREVOA JARAGUA
Entidade constatou o que já era previsto: a situação ainda é preocupante

JARAGUÁ DO SUL

A real situação dos bairros jaragua
enses. Foi isso que a Defesa Civil cons
tatou no início da tarde de ontem. Os

técnicos da entidade sobrevoaram de

helicóptero as localidades mais preju
dicadas pela chuva e viram do alto o

que já haviam divulgado: a situação é

preocupante. "Só confirmamos o que
já prevíamos, a cidade foi bastante cas

tigada, a Defesa Civil não está fazendo

pânico ainda existe a possibilidade de
novos deslizamentos", disse o coorde

nador, Maicon da Costa, para a Rádio

Jaraguá. Segundo ele, a região do Rio

Molha e do Jaraguazinho são as que

precisam de mais atenção.
Depois da ação, Maicon chegou a

algumas conclusões. A Rua Feliciano

Bartolini, onde nove pessoas perderam
a vida, poderá ser recuperada depois de
um trabalhominucioso na área. Na mes

ma situação está oMorro do Molha. Já na
TIfaMartins, onde três pessoasmorreram,
o risco de novos deslizamentos é grave.O
helicóptero utilizado na ação foi disponi
bilizado pela empresa Malwee Malhas e

a imprensa acompanhou o trabalho da
Defesa Civil. Veja a seguir as imagens
feitas1'elo fotógrafo César Junkes.

GENIELU RODRIGUES
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Aumenta a erosão no Rio Molha
Descoberta de nascente próxima à barreira que caiu agrava o problema
JARAGUÁ DO SUL

A situação continua preo
cupante no bairro Barra do Rio
Molha, em Jaraguá do Sul. Na
rua Adolfo Antônio Emmen
doerfer o cenário é de destrui

ção. A insegurança assombra
os moradores. A estrada com

diversas capelas espalhadas
.

pelo morro representando a

Via Sacra continua interdita
da. Três barreiras caíram ao

longo da pista.
O ponto mais crítico fica

na altura da sétima capela,
onde o barro tomou conta do
asfalto de uma ponta à outra

da rua, impedindo até mesmo

a passagem de pedestres. Os

próprios profissionais do Sa

mae, da Defesa Civil e da Pre
feitura que chegam ao local
encontram dificuldades para
trabalhar. Além do acesso im

pedido, os desmoronamentos
de terra podem ocorrer a qual
quer instante. O vento forte e

a chuva que insistia em cair
na manhã de ontem, prejudi
cavam ainda mais os serviços.

Ontem, o secretário muni

cipal de Urbanismo, Alberto
Marcatto, esteve no Rio Molha
acompanhado de profissionais
do Samae e da Prefeitura. Eles
trabalhavam no mapeamento
da erosão na localidade. O
desenho será comparado com

a imagem aérea de Jaraguá do
Sul. O objetivo é saber com

precisão, quais casas podem
ser atingidas caso a barreira
continue a ceder. Outra pre
ocupação é em saber qual a

dimensão do barro que fica
do outro lado da barreira. A
descoberta de uma nascente

que joga água em cima do
barro que caiu agrava ainda
mais o problema. "Essa nas

cente precisa ser desviada",
disse Marcattto.

DEBORA VOLPI

15 casas são interditadas
Segundo o secretário, pelo

menos 30 casas que ficam pró
ximas ao local da queda de bar
reira precisaram ser abandona
das pelas famílias. Todos foram
se alojar em casas de amigos e

parentes. Até a tarde de ontem,
cerca de 15 residências perma
neceram interditadas.

O mapeamento da erosão no

Rio Molha foi realizado por uma

equipe técnica. Entre os profis
sionais presentes no local esta
vam um agrimensor, que utilizou
um GPS para identificar as áreas
de maior risco, e um geólogo da
Fundema (Fundação Municipal
do Meio Ambiente, de Joinville).

Na terça-feira, cerca de 300

pessoas que vivem depois da bar
reira, ficaram isoladas, sem água e

sem energia elétrica. Esses mora

dores foram resgatados através de
uma ponte ímprovísada- constru
ída do outro lado do morro, onde
foi aberta uma trilha para a passa
gem dos pedestres. Já osmotoristas
conseguiram sair porum caminho
do outro lado do morro, na altura
do município de Massaranduba.
Os serviços de água e luz tam

bém já foram normalizados.
O Correio do Povo acompa

nhou os trabalhos dos especia
listas no mapeamento da erosão
no Rio Molha. Veja abaixo como

está um dos locais mais castiga
dos pelas chuvas nomunicípio.

Profissionais utilizam GPS para fazer o mapeamento
das fissuras e localizar os pontos mais críticos

. Do outro lado da barreira, profissionais
tentam localizar pontos mais críticos

Fissuras são sinal de que os deslizamentos

podem continuar

Casas que ficam na proximidade da barreira

já foram abandonadas pelos moradores

COMO PODE SER EVITADA A EROSÃO:
• Nõo retirar coberturas vegetais de solos,
principalmente de regiões montanhosos;

• Planejar qualquer tipo de construçõo (rodovias,
prédios, hidrelétricos, túneis, etc.) poro que nõo
ocorro, no momento ou futuramente, o
deslocamento de terra;

• Monitorar os mudanças que ocorrem no solo;
• Realizar o reflorestamento de áreas devastadas,
principalmente em regiões de encosto.

As causas e conseqüências das erosões
o que é erosõo: um processo de deslocamento de ter- posso o infiltrar no solo. Esta infiltraçõo pode causar o

ra ou de rochas de uma superfície. A erosõo pode ocorrer instabilidade do solo e o erosão.

por açõo de fenômenos do natureza ou do ser humano.
Causas naturais: o chuva é o principal causadora do

erosõo. Ao atingir o solo, em grande quantidade, provoco
deslizamentos, infiltrações e mudanças no consistência
do terreno. Desta formo, provoco o deslocomento de
terra. O vento e a mudança de temperatura também sõo
causadores do erosõo. A mudança no composiçõo quími·
co do solo também pode provocar o erosõo.

Causas humanos: quando se retiro o cobertura vege
tal de um solo, ele perde o consistência, pois a águo, que
antes era absorvido pelos raízes dos árvores e plantas,

Ponte improvisada no outro lado do morro serve de travessia para os moradores isolados Residências que ficam do lado oposto da barreira também estão expostas ao perigo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------------------GEMl

PERIGO

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 28 DE NOVEMBRO DE 2008

Barreira traz risco de alagamento
Ribeirão pode sofrer represamento e atingir as casas na parte baixa do Rio Molha

Mais de 300
deslizamentos

JARAGUÁ DO SUL

A possibilidade de ocorrer

Um desmoronamento no Rio
Molha também traz risco de ala

gamento para a região localizada
abaixo do ribeirão, como a Barra
do Rio Molha. De acordo com o

secretário deUrbanismo,Alberto
Marcatto, existe a possibilidade
de uma queda de barreira ocor

rer na área de risco mapeada, o
que fecharia o ribeirão que corta
o bairro, criando uma barragem.
Com o represamento da água,
há o risco de um grande volume
de água descer e inundar a parte
mais,Próxima do rio.

HE um risco real", afirmou
Marcatto, ressaltando que a

chuva incessante agrava ainda
mais o problema. O secretário
disse que a Defesa Civil está
em alerta a qualquer situação
de risco na localidade e, caso

realmente ocorra a queda de

Estradas interditadas
No tarde de ontem, os estrados

de acesso às localidadesde lodo Pe
queno (fundos do Campo do Flamen
guinho) e Jaraguazinho (diviso com

Rio dos Cedros), no Ggribaldi, foram
interditados por causa de quedas de
barreiro. Segundo o secretório de
Obras, Gilson Gramo, o asfalto vol
tou o ceder no Estrado Geral, provo
cando uma cratera de 30 metros de
altura por 24 de largura. O acesso

00 município de Rio dos Cedros só

barreira e o represamento da

água, o órgão orientará os mo

radores a deixarem suas casas.

Ele disse que, se houver um
desmoronamento de terra, os

moradores ouvirão um estron

do. Nesse caso, deverão aban
donar suas casas dentro de

aproximadamente 20 minutos.
O trabalho de remoção da

terra e das pedras que estão em
risco de deslizamento ocorrerá
somente quando o tempo me

lhorar. Por enquanto, o acesso

ao bairro está sendo feito atra

vés de uma ponte provisória
(onde passam somente pedes
tres e ciclistas) ou pela estrada
no topo da serra, na divisa de

Jaraguá do Sul e Massarandu
ba. Conforme Marcatto, a pon
te provisória contará com ilu

minação a partir de hoje.

DAIANE ZANGHELINI

pode ser feito pelo SC-416, através
do Bairro Rio Cerro. No quarto-feira,
cerca de 15 famílias tiveram que
abandonar suas

...
casas por conto de

um deslizamento de terra no Jam

guazinho. Na Ruo Joaquim fran
cisco de Paula, perto do Menegotti
Malhos, o trófego ficou limitado o

um corro por vez, devido o quedo de
uma barreiro sobre o pista. A expec
tativa é de que o trecho fosse inter
ditado na noite de ontem.

Ontem de manhã ainda era possível trafegar no Jaraguazinho, mas asfalto
voltou a ceder à tarde. Problema deixou a cratera na pista ainda maior

Moradores da Barra do Rio Molha devem ficar atentos à situação de risco

Trecho corre risco de desmoronamento

Desde o início da enxur

rada, a Defesa Civil registrou
310 deslizamentos de terra, a
maioria deles (250) de peque
no porte e o restante de médio
e alto risco. As ocorrências de
maior risco foram registradas
nos bairros Rio Molha, Gari
baldi (Ribeirão das Pedras e

Campo do Flamenguinho), Rio
da Luz (Ribeirão Grande da

Luz) e Barra do Rio Cerro (per
to da Ponte da Argi). No total,
cerca de sete mil casas foram

atingidas por alagamentos ou

deslizamentos no município;
em torno de 1,5 mil fanúlias
estão desalojadas e outras 18

estão desabrigadas.
De acordo com o prefeito

Moacir Bertoldi, Jaraguá do
Sul está auxiliando com doa

ções outros municípios atin

gidos pela enxurrada, como
Gaspar, Ilhota, Rio dos Ce

dros, Itajaí, Piçarras, Balneá
rio Camboriú e Blumenau.

Barranco próximo a posto de combustível, na Barra, apresenta várias fissuras
o secretário de Urbanismo,

Alberto Marcatto, informou on
tem que cerca de 30 casas pró
ximas ao local onde ocorreu o

desmoronamento que matou

nove pessoas, na Barra do Rio

Cerro, voltarão a ser ocupadas
a partir de hoje. A expectativa
é de que as residências fossem
liberadas na noite de ontem.

Na segunda-feira, cerca

de 50 casas localizadas nas

proximidades foram desocu

padas por precaução, para
garantir a segurança dos mo

radores. Ontem, o prédio da
CS, na Rua Ângelo Rubíni (em
frente ao lugar da tragédia)
também voltou a ser ocupado.
A energia elétrica no local foi
restabelecida na quarta-feira,
após a recuperação do poste

� atingido pelos escombros.
� Segundo Alberto Marcatto,
� uma equipe técnica está estu

� dando os motivos que levaram
ao desmoronamento na Rua Fe
liciano Bertolini e Ângelo Rubi-

Prefeito comentou sobre os prejuízos do município em entrevista coletiva

ni. Porém, ainda não existe uma
previsão de quando a avaliação
será concluída porque a Prefei
tura está priorizando a recupe
ração no trecho.

Agora, a situação de maior
risco de desmoronamento na

localidade são as proximidades
do Posto Cidade e a RI 105 (ao
lado do estabelecimento), já que
o barranco apresenta várias fis
suras. A Defesa Civil informou

que o trecho seria interditado
na noite de ontem, assim como

a Ponte do Vailatti, que liga a

Rua Walter Marquardt à Mare
chal Deodoro, na Vila Nova. A

previsão é de que o trânsito na

ponte, realizado em meia pista
desde sábado, seja totalmente
liberado dentro de quatro dias.
A cabeceira foi danificada no

sábado, devido ao aumento do
nível do rio.
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Mille, Polio, Siena
e Fiorino (1.0 i 13/14)

CHUVA

Quatro caminhões carre

gados de donativos saíram de

Jaraguá do Sul, ontem, com

destino aos locais mais atingi
dos pelas enxurradas em San
ta Catseína. Os municípios de

Itajaí, Ilhota, Blumenau, Gas

par e Luiz Alves receberam
comida, produtos de limpeza
e higiene pessoal, roupas e co

bertores. Esse trabalho é uma

parceria entre a comunidade,
Prefeitura, SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) e

empresas damicrorregião. On
tem também chegaram.à Are
na Jaraguá doações de Guara

mirim, Corupá, Schroeder, Rio
Negrinho, Rio Negro, Paraná,
além dos 780 colchões doados

pelo governo do Rio Grande
do Sul. Até agora, mais de mil
famílias foram atendidas.

GEUL------�------------

De acordo com o presiden
te da FME (Fundação Munici
pal de Esportes), de Jaraguá do
Sul, e também voluntário, Jean
Leutprecht, todos os municí

pios que ajudaram com doa

ções fazem questão da triagem
ser realizada em Jaraguá para
depois encaminhar os donati
vos até as outras cidades atin

gidas pelas chuvas. Na Arena,
o trabalho acontece das 7h
até meia noite. Cerca de 300

voluntários, estão envolvidos
nesta ação solidária.

Sobre as doações arrecada
das até o momento, o voluntá
rio prefere não apontar núme
ros. "No final da operação, os

dados serão computados pelo
Cejas (Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul) e pela Secreta
ria de Desenvolvimento Social.

Daqui uma semana vamos dar
essa satisfação para comunida
de", explicou ele. Apesar, dos
donativos não pararem de che

gar, Jean alerta que alimentos,
materiais de limpeza e higiene
pessoal, podem faltar.

O presidente da FME tam

bém aproveitou para avisar.

"Ninguém está autorizado a fa
zer a arrecadação em dinheiro
em nome da Prefeitura e nem

ir até os bairros recolher doa

ções, somente se for solicitado
o serviço dos voluntários pelo
próprio morador". Os interes
sados em ajudar devem ligar
no número 3370-9797. Tam
bém há postos de arrecadação
nos supermercados, igrejas,
escolas e órgãos oficiais.

DAIANA CONSTANTINO

Uma corrente pelo bem em todo país
Jaraguá recebe e doa ajuda para osmunicípios prejudicados pela enchente

Desabrigados
em alojamento

A dono-de-coso Teresinho .Dedlstki, 38
anos, chegou 00 Colégio Estadual Rolando
Dornbusch, de Joroguó do Sul, ontem de
manhã. Foi por causo do medo do chuva e

do risco de desmoronamento no coso, onde
elo moro de aluguel, que decidiu sair do lo
cal (Bairro Nereu Ramos, BR 280). Mãe de
cinco filhos, 12, 11, 9,8 e 4 anos, Teresinho
vai ficar com o família alojado no unidade
de ensino e sem previsão poro retornar o

residência. Elo procurou o serviço voluntá

rio, no Arena Joroguá, e recebeu orienta-

ções do Defeso Civil. - Teresinha quer voltar logo para casa, mas espera. ter segurança

Triagem é feita em Jaraguá e depois segue para locais mais atingidos

Obras e limpeza nas escolas
No Colégio Estadual Voldemir Schmidt - um dos mais prejudicados pelo chu

va -, os obras encerram hoje. Os postes e os redes do campo de futebol serão
consertados e o unidade de ensino será Umpo. A previsão é poro que os aulas no

rede estadual voltem 00 normal apenas no segundo-feira, no dia primeiro de de
zembro. O mesmo vale poro rede municipal de ensino e nos centros de Educação
Infantil, de Joroguá do Sul.

Ontem foi dia de limpeza na Escola Estadual Valdemar Schmidt
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GERAL

A casa de Vanderlene (dir), no Morro do Sotuca, é uma das que estõo sob o risco de desabamento

Saiba como ajudar
Santa Catarina e Vale do Itapocu

se mobilizam para ajudar os municí

pios mais atingidos pelas chuvas. Veja
as formas de colaborar.

Conta FIESC Solidariedade SC
Banco do Brasil
Agência 3425-8
Conta Corrente: 21.000-5
CNPJ: 83.873.877/0001-14

Contos de ouxílio do Defeso Civil Estoduol

Bonco do Brosil- Ag: 3582-3, CC: 80.000-7;
Besc - Ag: 068-0, CC: 80.000-0;
Brodesco S/A - 237 Ag: 0348-4,CC: 160.000-1.
O nome do pessoa jurídico é Fundo Estadual do

Defeso Civil, com CNPJ - 04.426.883/0001-57.

,

MASSARANDUBA

Doações podem ser feitas nos

Postos de Saúde, Corpo de Bom
beiros, Ginásio de Esportes e De
partamento de Saúde e Assistência
Social. Telefone para informações:
{47} 3379-1568.

SCHROEDER
Doações de roupas, leite, água,

fraldas, colchões e alimentos não

perecíveis pode ser entregues na

própria Secretaria de Saúde e As
sistência Social, na Rua Paulo John,

-

245. Telefone para contato: (47)
3374-1733.

GUARAMIRIM
A administração do município re

cebe doações no prédio do Bem Estar
Social, na Rua 28 de Agosto; 2077 e

nos Corpo de Bombeiros. A secretaria
também vai à casa dos interessados

para recolher doações, basta ligar no

{47} 3373-3397.

Previsão é de abertura de
sol com pancadas de chuva

Períodos intermitentes de
chuva é o que os moradores a

região devem esperar. Ventos
úmidos continuam soprando do
Atlântico Sul, rumo às costas ca

tarinense e paranaense, manten
do as influências do sistema de
alta pressão, provocando tempo
instável com nebulosidade vari
ável e chuvas ocasionais. Segun
do o Ciram/Epargri, o tempo será
semelhante no leste e nordeste
catarinense e litoral do Paraná.

Mesmo sem o solmuito apa
rente, hoje começa a baixar a in
tensidade das chuvas, mas que
se mantém durante todo dia,
com temperatura máxima de
25° e mínima de 21°. No sába

do, a previsão da Climatempo é
sol com muitas nuvens duran
te o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora. A

temperatura máxima tem um

sensível aumento chegando ao

auge no domingo, quando pode
atingir os 28. Neste dia a previ
são é de sol entre nuvens e tem

po nublado em parte do dia. À
noite aumentam as nuvens e a

probabilidade de chuva é baixa,
em torno de 20%.

As previsões matemáticas

para os dias úteis da próxima
semana indicam .a possibili
dade de chuva na terça-feira e

na quinta, o sol prevalece na

quarta-feira, sexta-feira e sába
do, sem chuvas. Esses dados

podem ser alterados quando a

proximidade do período permi
tir análises meteorológicas. De
acordo com técnicos do Círam/
Epagri as previsões mais esten

didas tendem a uma possibili
dade de 50% de erro.

Sol aparece com mais freqüência, mas chuva ainda permanece em se

PREOCUPAÇÃO

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2008

Chuva atinge
seis mil em
Guaramirim
Empresa terceirizada retira o

barro espalhado pela cidade _

A Defesa Civil de Gua
ramirim já registrou 6.315

pessoas afetadas pelas chu
vas - destes, 72 desalojados
e 30 desabrigados. Dezenove
desabamentos ocupam equi
pes da Secretaria de Obras e

preocupam os moradores de
áreas próximas a encostas.

Os bairros Avaí, Amizade,
Centro e Vila Freitas são os

mais afetados pelos alaga
mentos que invadem as ca

sas e multiplicam as perdas
particulares.

Uma empresa foi contra
tada em caráter emergencial
pela Prefeitura para colaborar
com os trabalhos de limpeza
do barro que se acumula nas

vias: "Os números aumen

tam, mas podemos dizer as

perdas ultrapassam os R$ 2

milhões", informa a secretá
ria municipal de Adminis

tração, Maria Rosângela dos
Santos Kuszkowski. Com a

ata da reunião com a Defesa
Civil em mãos ela acrescen

ta que estes dados são ape
nas estimativas do começo
da semana, mas a toda hora

chegam ligações com mais

problemas.
Os moradores que perde-

"ó trezes aobS morando n() Md!tQ
do Sotuca, Vanderlerfe corre o risco de
perder tudo o que tem e durantel0 hc�
ras do dia arrisca-se cuidando da caso

na Rua Estefano Harbeitt, sob o risco d
-

desabamento. Ela o morido e os qu
filhos - com idade entre 15 e 19 anos
dormem na caso dos pais de Vanderlene
e amigos, mas durante o dia retomam
ao la[ ')\ gente se para do

ram suas casas ou tiveram

que abandonar seus lares fo
ram encaminhados ao Abrigo
Mensageiro da Luz - casa de

passagem municipal com dez

lugares - e ao Pavilhão de
Eventos, onde se hospedam
cerca de 60 pessoas. Mas o

maior problema levantado
pela secretária de adminis

tração é quando as pessoas
não querem sair de suas ca

sas ou quando dormem em

vizinhos ou nos abrigos, mas
voltam para passar o dia em

casa, corno o casal, Alberto
Telles da Cruz, 45, e Vander
Iene Ramos, 36.

Visitados pela Assistência
Social do município e pela
Defesa Civil, os moradores
do Morro do Sotuca recebe
ram a

_ notificação de risco,
mas por não terem onde ficar
em definitivo optaram por
assinar um termo de compro
misso de que foram alertados
e ficaram em casa, Um caso

que não é isolado, de acordo
com a assistente social, Fran
cine Maira Espezim, e que
preocupa a administração
municipal.

FREDERICO CARVALHO

0,': ',',
' );l�-J

e não teni' na caso de'iilihoo
mãe, é pequena demais".

A moradora do Sotuca sobe dos
riscos que corre,mas enquanto não con
sçgue auxilio para adquirir um terreno
ê construir uma casá em outra loca
lidade assume as possíveis collseqü
ências: "Sempre quando eu chego já
olho embaixo paro ver se a casa ainda
está de pé".
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRiTOR

A culpa é de quem?
Quando vemos na televisão as imagens aére

as do vale do Itajaí, temos conta do dilúvio que
a região está mergulhada. O rio transbordado se

espalhou: formou autênticos lagos sobre planta
ções, ilhas com as árvores remanescentes e mares

de lama igual a sorvete esparramado. Ás margens
dessas porções de água nota-se concentrações:
montes de entulhos, típicos de uma guerra. Quan
do as imagens estão no chão, homens, mulheres
e crianças, de olhar perdido sobre sua casa que
se foi; em segundos se espedaçou feito um prato
caído. Estão de mãos vazias, incapazes de fazer o

que quer que fosse e sem saber por onde começar.
Eles não têm opção, a não ser observar.

Ambientalistas, cientistas, dizem: uma coisa é
certa, fenômenos com esse estarão cada vez mais
aos nossos olhos. E a culpa é de quem? As catástro
fes em Santa Catarina, dessa vez, forammaiores que
as ocorridas no início dos anos de 1980. As encostas
cederam. Muitas vidas se foram. Estamos vivendo
em lugares onde antes não muito pensávamos em

viver. Estamos ocupando um espaço que não nos

pertence. As pessoas se admiram quando um ma

caco, um quati, um tatu, aparece no quintal. Uns
se alegram: "Nossa como a fauna está rica, está
abundante!" E difícil compreendermos que nós
estamos no espaço desses animais. Dias atrás es

tive numa palestra do diretor de uma grande rede
da cosméticos. Divulgando que sua empresa está

preocupada com a natureza, fez um comentário
curioso-mencionou que um macaco invadiu uma
de suas franquias num Shopping Center do Rio
de Janeiro. Mostrou fotos inclusive. "Vejam só,
aonde justamente ele entrou!", exaltou o diretor
da empresa pensando no marketing ecológico.
Provavelmente ele não se dera conta que esse

Shopping Center está construído dentro de uma

área ambiental de m� atlântica do Rio de Janeiro.
O mesmo caso dos I}.OVOS Shopping Centers de Flo
rianópolis, construídos sobre áreas demangue.

As chuvas que aqui caem, sem parar, têm no ho
mem global, o culpado. O aquecimento global, que
é o fenômeno responsável por todas essas transfor

mações, não é levado a sério por todos os países de
hemisfério norte. Um grau a mais na temperatura
da Rússia, é vantagem econômica para eles. Recen
temente colheram pela primeira vez na história da
Groenlândia, batatas, sim batatas. Na Europa, um
grau a mais na temperatura favorece a agricultura.
Lá a agricultura possui um ciclo curto, de 100 dias,
no máximo. No mundo da economia global, o de

saparecimento da calota polar - círculo polar ártico,
vai gerar uma economia de combustível inacredi
tável, porque vai encurtar cáminhos na navegação
intercontinental. Já no hemisfério sul, criticamos
nós os nativos da Amazônia, referente a expansão
da pecuária. Esse fato faz com que os nativos e seus

filhos possam tomar iogurte e comer queijo. O que
para nós é um hábito trivial para eles é algo novo e

bom, porque nunca tiveram essa possibilidade. Que
direito temos nós - que vivemos aqui no sul, gos
tamos de consumir leite e comer picanha e somos

altamente invasores da natureza - de afirmar que
um nativo da Amazônia não pode ter essas mesmas
oportunidades de consumo?

NOVELAS

VARIEDADES---------

.' Tudo por
dinheiro

Ryan, 30 anos, é um tanto preguiço
so. Abandonado pela namorada, expulso
de casa e sem trabalho, vive uma fase
ruim. Seu pai cultivava maconha para
conseguir dinheiro. Surge uma oportuni
dade para Ryan ganhar dinheiro. A partir
daí, sua sorte começa a mudar de rumo.

Eis aqui os
Bossa Nova.c

o livro traz a biografia oral do movi
mento Bossa Nova, escrita pelo crítico e

historiador luza Homem de Mello. luza
escreveu a primeira versõo de "Eis Aqui os
Bossa-Nova" em 1976. Passados 32 anos,
luza remontou todos os depoimentos re

colhidos entre 1967 e 1971, acrescentou
detalhes esclarecedores e enriqueceu a

obra com novas reminiscências.

NEGÓCIO DA CHINA
Lívia fica muito preocupada com o sumiço de
Heitor. Wu esconde as chaves que Lívia havia
dado a Heitor. Lívia sente que algo aconteceu a

Heitor e vai para a casa de lull, Heraldo e Lívia
võo ao IML e ficam aliviados por nõo encontra
rem Heitor. Edmar e Maralanis fazem as pazes
e ele pergunta quem é o pai do filho dela. Je
elmo Denise liga para Mauro e Joelma o obriga
a atender ao telefone. Denise conta que estó

gróvida e Mauro nõo diz nada. Lívia diz que nõo
sabe o que vai fazer sem o marido.

TRÊS IRMÃS
Suzana fica surpresa com a revelaçõo e ouve as

explicações de Violeta. Suzana deixa o casarõo.

Gregg pede a Polidoro para investigar Augusto
e Lózaro. Suzana dirige o carro de Alma ator
mentada. Polidoro fica perturbado ao saber que
o corpo de Augusto sumiu. Alcides diz que Gibo
vai passar uns dias com eles e Violeta se espan
ta. Alma quer ficar cem Gregg. Paulinho conver

sa com Dora e Bento ouve. Alma estó sentada
no banco da praça quando Gregg surge. Os dois
correm para os braços um do outro.

A FAVORITA
Cilene se desespera com o sofrimento de Halley
e pensa em lhe contar a verdade. Silveirinha
procura Cilene e a ameaça. Halley ouve o final
da conversa e desconfia ainda mais de Cilene.
Zé Bob finalmente encontra o vigia, que confir
ma ao jornalista que Dodi e Flora saíram juntos
de um galpõo na noite em que Salvatore foi
assassinado, mas se nega a revelar a história
em juízo. Flora planeja com Silveirinha uma es

tratégia para que a separaçõo de Halley e Lara

seja definitiva. Flora procura Céu.

OS MUTANTES

ÇAMINHOS DO CORAÇÃO
Agata e Eugênio contam para Cris e Iara que
eles fugiram de casa. Joõo diz que nõo iró de
sistir de matar Batista. Ele pede ajuda a Dró
cuia e Bram. ísis pede para Torso resolver sua
historio com Luna. Torso diz que estó disposloit
esquecer Luna. Sansõo parte para cima de Irma.
Irma pede ajuda para César. Érica é lavada para
o hospital. Sandra avisa que iró denunciar Joõo

por tentativa de homicídio. Samira chega para
depor no Depecom. Pisadeira prende Maria,
Marcelo, Aquile$ e Rosano no chõo.

CHAMAS DA VIDA
Leo diz que ajudo Antônio a fugir. mas ele tem

que esquecer Beatriz. Leo.diz para Antônio per
ceber que ele vai estragar o vida de Beatriz.
Eurico diz poro Pedro, Cazé e Junior que Gui
lherme pediu extensõo do licença. Eurico pede
que eles contem o verdade. Colé diz que nõo sabe
de nado. Junior diz que todos jó sobem que Mi
chele fez um exame o pedido de Guilherme. Junior
diz que Guilherme'deve estar com alguma doença
venéreo. Cozé diz que quando Guilherme estiver
preparado ele mesmo vai contar.

(O resumo dos cap�tulos é de inteiro responsa
bilidade [los emissoras).
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Jil se gas�ªral\Tl 25 anos do, aperto de mão entre Flilvia Rubini, �.onQ da Tlntas

Michigan, e o Grupo Weg. De lá para cá muita'coisa mudou. A empresa que

fal)riCê;lva tInta para uso' próprio voltou os olhos. para omercado internacional e

hoje é líder latino americana no ramo de tintas em pQ_.

Metalúrgica Escarpa
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Parabéns a Weg Química pelos 25 anos de atividades
festejados neste mês de novembro.

Rua São Paulo, 2607 .. Bairro Floresta .. Joinville .. se ..Fone 47 3436-1557

corSal
O que fazemos envolve você

De fornecedora própria a líder
lançado um novo verniz de, lantes. O resultado da sociedade
impregnação e a Weg firmou foi o desenvolvimento de uma

Weg Química
domina o segmento
de tintas em pó na

América Latina
.

parceria com a orgariização
alemã Herberts. A empresa foi
um marco na história, uma vez

que a Herbets liderava o ranking
de melhores empresas no

segmento de vernizes eletroiso-

resina à base de poliéster e do
verniz hidrossolúvel. Neste
contexto a Weg Química
adquiriu, na época, o status de
melhor empresa nacional no

segmento.Já se passaram 25 anos desde
que a Weg adquiriu a Tintas ê

Michigan, empresa situada na

'cidade de Guaramirim. 'A

negociação entre Flávio Rubini,
proprietário da antiga fábrica, e o
Grupo Weg culminou na

aquisição da empresa em

novembro de 1983. A ação fez
parte da política de diversificação
da multinacional brasileira, que
no início dos anos 80 expandiu o

grupo, não se limitando à área de
motores elétricos.

N a época a Weg Química
trabalhava exclusivamente para
fornecer material de qualidade
para a pintura dos motores Weg.
Além das tintas, a empresa
fabri'cava vernizes, solventes,
resina e impermeabilizantes.
Observando no ramo de atuação
um nicho de mercàdoç o Grupo
Weg expandiu a indústria
química; que hoje é a líder no

segmento de tintas em pó da
América Latina.

Com um ano de vida,
aconteceu uma 'redefínição do
quadro de produtos e a empresa
começou a fabricar uma linha
específica para a utiÍização em

escala: industrial, compreenden
do produtos como primers,
diluentes, seladores, esmaltes
para fios, vernizes eletroisolan
tes e nitrocelulose. Um ano mais

tarde, entraram para a cartilha
de fabricação o breu e a teraben- -

tina.

Cerca de dez anos depois foi

Tintas em pó: o carro chefe

,_:'\ 1YJLiJ11$--�_._------------j.------_._------------_.__ .
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O CORREIO DO POVO • Textos: Daiane Zanghelini
• Fotos: Divulgação

• Diagramação: Bianca C. Deretti
• Dpto. Comercial: (47) 371-1919

Diretor: Nelson Luiz Pereira
• Fones: (47) 3371.1919

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 Baependi .- Jaraguá do Sul • SC

coadores, mangas, envolventes
para filtros rotativos, lonas para filtros'
prensa, tecidos filtrantes, silos
industriais, centrífugas e elementos
filtrantes em aço inox,

Fabrica,leão e ConHftode HteÍÍ'as
em fibra de vidro malha 4x4. poliéster.
kevlar e PVC, Esteiras para prensa
desaguadora tipo espiral masch e

espinha de peixe, feltro e aço ínox.

Teflon
para seladora. revestimento cilindro. calandra.
compactadeira e lençol de silicone para túnel
de encolhimento. -

Acess6ri05
para papadorta
capas de Teflon para prensa
térmica, capas para
máquinas de passar eluvas
para passadoria Esmirs.5 em1'Gflon \.

(para máquinas de fusionar peitilhos e colarinhos).
para calandra e revestimento de cilindros.

ESPECIAL - O CORREIO DO POVOAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1956-2008

52 ANOS

PARABENIZAMOS PELO ANIVERSÁRIO E AGRADECEMOS A PARCERIA.

Tintas: qualidade comprovada
Além da

preocupação com

tecnologia, produtos
da Weg Química

prezam pelo
ecologicamente
correto

Investimento em tecnologia
nunca foi barreira para oGrupo
Weg. Neste quesito a fábrica de
tintas está sempre na frente, e
desenvolve produtos que aliam
qualidade e sofisticação. A

empresa trabalha com três
linhas definidas: tintas em pó,
líquidas e vernizes industriais.

Os produtos Weg são
modelos da intensa busca

...........•. - - , _
- - -

_-_ _--.------- - .

Uma administração eficiente é medida pela grandiosidade da empresa. i
Parabéns Weg Química 25 anos!

.

EMBALAGENS

Rodovia SP 147, Km 82,5. Resid. Canaa - Engenheiro Coelho. SP
FonefFax:(19} 3858·1307/19-3858.1006

ELETRajlACIONAL4
MATER.IAL ELÉTRICO E! AUTOMAÇAo INDU$TIIW. �

o
[om8Ien�OL)

Rua GermanoWagner, 300 - Centenário - (47) 3371-9353

ESPECIAL· O CORREIO DO POVO

por diversidade. Além de
serem produzidos com o

objetivo de servirem para
aplicar nos mais variados
equipamentos. De maquiná
rios agressivos a equipamen
tos da indústria alimentícia,
a Weg Química desenvolve
tintas que levam em sua

fórmula muita tecnologia e

inovação.
É o caso das tintas NobaC

e W-Eco. A primeira foi
criada com a intenção de
exterminar fungos e bactéri
as, ideal para ambientes
hospitalares e que necessi
tam de esterilização, com

hospitais, farmácias e

clínicas. A segunda não leva
metais- pesados, conseqüen
temente, não agride o meio
ambiente. Veja a seguir um
pouco sobre os dois produtos:

1\ t I I ',
I I I I , I I r

Qualidade ISO 9001/2000

• Agalmatolito • Barita· Caulim·
• Argila • Moagem p/Terceiros •

www.matheusleme.com.br
vendas@matheusleme.com.br 1

Tel. (11) 2954-2722 Fax (11) 2967-1360
Av. Bandeirantes do Sul, 537 - SP

A tinta Politherm NobaÇ
chegou ao mercado para
inovar. Com o título de ser a

única no segmento a ajudar a
proteger ambientes que
necessitam de esterilização,
ela pode ser usada para pintar
estruturas metálicas que
precisam ficar longe de fungos
e bactérias. Ao entrarem em

contato com a superfície
protegida, esses organismos
são eliminados graças ao

agenteantimicrobiano.
Os pesquisadores garan

tem que, em 18 horas, o

produto reduz a açãomícrobi
ana em até 99,8%, mas apenas
dos organismos que entrarem
em contato com a tinta. Não há

pesquisas que apontem a

redução de infecções em

ambientes com materiais

pintados com essa tinta.

É até difícil de imaginar,
uma tinta ecologicamente
correta. O produto altamente

químico e poluente pode sim
ser livre de metais pesados e

não agredir o meio-ambiente.
Prova disso é o W-Eco.
Indicado para móveis escola-
res e infantis, brinquedos, -

utensílios domésticos, pintura
de peças metálicas, máquinas
e equip.amentos emgeral.

A linha ecológica atende
duas normas: a nacional NBR
11.786/2003, e a legislação
européia da diretiva _ RoHS
2002/95/CE. A W-Eco não
contém solventes e possui um
baixo risco de· incêndio. Na
maioria dos casos aplica-se em
uma só demão, dispensando Q

uso de tinta fundo, e possui
alta resistência química com

excelentes propriedades.

dn\.
MINERAÇÃO MATHEUS LEME LTDA.

A ABOISSA ÓLEOS VEGETAIS se orgulha de fazer
. parte da historia da WEG Química, um exemplo
para o BRASIL e para o MUNDO de EXCEL�NCIA
em QUALlDAr;?E de PRODUTOS e SERViÇOS!

,�-"'"'7
I

Abolssa
óleos vegetais
Tradição com Tecnologia

visite [lDSSO site:
www.2boi.:;SéLcorn.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Netzsch parabeniza a Weg Ouímica pelos 25 anos

de exístênclo. E agradece pela parceria!

Uma trajetória de sucesso

R. Hermann Weege, 2383 - Prédio 7 - Pomerode - Santa Catarina - Fone: (47)3387-7000 .. Fax: (47) 3387-7007

E-mail: info@netzschmoagem.com.br

Reinaldo Richter,
diretor da Weg
Química, fala sobre

os desafios do

segmento de tintas
no cenário nacional

oCorreio do Povo - AWeg
Química começou fabrican

do tintas para motores e

ampliou a diversidade de

produtos, de modo a oferecer

soluções para os mais

diversos segmentos. Como o

senhor avalia a trajetória da

empresanesses 25 anos?

Reinaldo Richter - Durante

estes 25 anos construímos

fábricas, desenvolvemos linhas
de produtos e produtos inova

dores e uma equipe preparada
paraatenderde formaeficientee
eficaz as necessidades de nossos
clientes.

Estamos sempre em busca

rí e aprimoramento dos

produtos existentes e também

da diversificação da família de

produtos, que atualmente nos

permite oferecer uma linha

completa para atender

diversos segmentos de

mercado, tanto para indústria
como

-

para a manutenção de

equipamentos. Sempre com

foco em nossos clientes,
procuramos' desenvolver

produtos especiais que

consigam solucionar os

problemas de nossos clientes.

OCP - AWeg Química tem
a preocupação de produzir
tintas resistentes, mas sem

agredir o meio ambiente. O

senhor avalia que a produção
ecologicamente correta seja
um diferencial para o produto
serbem aceito nomercado?

Richter - A Weg Tintas

sempre esteve muito preocu

pada com o meio ambiente.

Uma prova disso é o fato de
termos sido a primeira
empresa de tintas a receber a

certificação ISO 14001, que
trata das questões ambienta

is. Com isso, estamos sempre
em busca da melhoria

contínua em relação à

preservação ambiental e a

prevenção de acidentes que
envolvam omeio ambiente.

Em se tratando de produto,
atualmente tudo que tem

apelo ecológico vem ganhan
do mercado. Lançamos
produtos inovadores, isento

de metais, altos sólidos, baixo

VOC, uma linha que atende a

norma européia RHOS. Com a

parte de tintas não poderia ser
diferente. Desde o lançamento
destas nossas linhas de

produtos'ecológicos, a venda

vem aumentando constante

mente eternos perspectivas de

que continue assim.

tivemos dois grandes reconhe
cimentos: como melhor

fabricante de tintas em pó e

como melhor fabricante de
tintas industriais. Este
reconhecimento partiu de

clientes e fornecedores do

segmento de tintas.
Nestas e em outras ações

demarketing, como visitas de
clientes, o nome de Guara-"

mirim e do Vale do Itapocu é

referenciado e a região é apre
sentada como um pólo gerador
de tecnologia e de profissionais
commuita disposição e compe
tênciapara o trabalho.

OCP - Quais os reflexos da
crise financeira internacionalno

segmento de tintas e, especifica
mente, paraaWegQuímica?

Richter - Acho que .tanto

para aWeg Tintas quanto para
diversas outras empresas há
uma expectativamuito grande
em relação à crise. Estamos

todos apreensivos para o que
está por vir, mas por enquanto

. o único reflexo que pudemos
perceber foi o aumento das
matérias primas, por conse

qüência do aumento do dólar.

OCP - As tintas Weg são

utilizadas nas mais diversas
estruturas, em diferentes

partes do país e do mundo.

Na sua visão, quais benefíci
os que esse

-

marketing
positivo tem gerado para
Guaramirim e o Vale do

Itapocu?
Richter - A Weg Tintas se

destaca cada vez mais no

cenário nacional como um dos

maiores fabricantes de tintas

industriais. Nos últimos anos

OCP - Quais as metas que
a Weg Química pretende
alcançar? Quais investimen
tos pretende realizar?

Richter - A Weg está em

constante evolução e possui um
planejamento de crescimento e

investimento, tanto em tecnolo

gia quanto na ampliação e

- modernização de suas fábricas.

Para o ano que vem ainda: não
fechamos nosso plano de

.
investimentos. Devemos

divulgá-lo emdezembro.

Nós, da Viapol
homenageamos a empresa

(47) 2106 - 0101

liA Equipe da Cosmos turismo
parabeniza aWeg Química

peto 'seus 25 anos
de hist6ria e sucesso."

. ,.,.
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Intellect customs

"Se for deste mundo,
Nós despachamos!"
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A Masilog, parabeniza-a
Weg Química pelo 2Sa aniversário,

e deseja muitos

e muitos anos de sucesso!

. www.masilog.com.br
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IMÓVEIS

• COMPRA
• VENDE

• ADMINISTRA
RUA REINOlDO RAU. 27&

• CENTRO·

JARA&UÁ DO SUL

3055-0
www.imoveiscidade.com.br

Conheça as

vantagens
dos andaimes
tubulares, que
são cada vez
mais procurados

A arquitetura industrial
e comercial e os

desafios na execução
dos projetos

Páginas 6 e 7

Página 4

"

.

aeessonos

e ganham"
" eSpaç0+f18
cozinha

�

..... ::..

!'!.-;.o>;-�
.

RUA ANGELOSCHfOCHEt S9
TEL: 3275.3MJ2 / 3275-0549
£.ttW1.4 'M,hav.�tw

• CONSTRUTORAE INCORPORADORA]ARAGUALTDA
.

- CONSTRUÇÂO CIVIL
- PROJETOS

- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE
�

- EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS

Rua Carlos Hruschka, 161 • Bairro Rau (prox. Unerj) - fones 3376·1437 e 3371 - 0347

www.c�nstrutorajaragua.com.br-consjgua@netuno.com.brDesde 1965

::3*

.��;� -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Renovar
, .

e preciso
Você .já ouviu falar em desenvolvi

mento sustentável? Se sim, saiba que
o sistema de aquecimento solar, uma
fonte de energia gratuita e ecologi
camente correta, vem conquístando
cada vez mais espaço no mercado.
Os constantes avanços tecnológicos
nos materiais, processos de fabrica
ção, instalação e projetos têm per
mitido que os aquecedores solares
sejam aplicados de forma segura e

confiável em casas e os mais diversos
estabelecimentos. E o melhor: traz
alívio para o bolso de quem investe
neste tipo de energia.

O Construir & Reformar deste mês
trouxe para você, leitor, as novidades
em tecnologia em diferentes áreas
do setor de construção civil. Metais
sanitários para cozinha e sistema

aparente para portas de correr; que
unem beleza e praticidade, além de
valorizar os ambientes; as vantagens
dos andaimes tubulares, a cada ano

mais procurados; e os desafios de
se planejar os modernos projetos de
arquite tura industrial e comercial,
vencendo a limitação de espaços e

garantindo a produtividade.
Ao analisar estes assuntos, a con

clusão que chegamos, caro leitor, é

que estas inovações convergem para
o mesmo objetivo: a busca pela reno
vação aliada à preservação do meio
ambiente, gerando uma melhor qua
lidade de vida. Renovar é preciso, po
rém este princípio deve nortear não
só a área de construção civil, mas to
das as nossas ações e nossa forma de
encarar a vida.

�
.

Contatos

Jornalista Responsável: Daíane Zanghellnl
Programação Visual: Márcio SchaUnskl

Comercialização: O Correia do Povo' 2106,1919
.

.

Encarte mensal do Jamal O Correio do Povo.

• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015· Sala 3 •

'. Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul • se,

Serviços Autorizado KOMECO
Venda, Manutenção) Instalação de Split

Tel.: 3370 9513
Cel.: 8428 6133

� Springer • TRANE' Ytidea
.. ._.,'!_����_ ... _ .... ,X��I�� ... _ ....�__��_

ElJ Electrolux Consul
....VIço lW'TO"fZAOO

,DICAS ÚTEIS PARA A CASA
Não dificulte as coisas na hora de renovar sua residência.

Veja como dicas simples e criativas podem ajudá-lo quando for reformar ou decorar

validade; não utilize o botijão de gás deitado; feche .

sempre o registro geral após o uso do fogão. Em caso

de emergência (vazamento, fogo, explosãoj-ligue para
o telefone 193 (Bombeiros).

ESCOLHA DA COLA
Escolha somente a cola indicada para o tipo de
material a ser colado. Se forem várias as marcas,
escolha em função da técnica a ser usada, da duração
da colagem, da resistência, dos efeitos estéticos
(transparente, sem transparência, etc) e das condições
de uso.
• Epoxi: vidro - metal - plástico - cerâmica - borracha
mármore, etc

• .PVA: madeira - papel- tecido-cerâmica-couro
• Silicone: vedar vidros, objetos expostos à umidade
• Celulosica: vidro - papel - tecido - cerâmica
• Látex: borracha - plástico.

LCUIDADOS COM �----�

O BOTIJÃO DE GÁS A coleta seletiva tem como objetivo a separação
Para evitar incêndios e explosões pelo mau dos resíduos urbanos pelas suas propriedades e pelo

uso dos botijões, é preciso atentar para alguns destino que lhes pode ser dado, buscando tornar
cuidados que garantem a segurança: identifique o mais fácil e eficiente a sua recuperação. As cores

<' distribuidor e verifique o estado geral do botijão padronizadas das latas de lixo são: azul (papel!
(lacre, amassamento, pintura); guarde o botijão em papelão); amarelo (metal); verde (vidro); vermelho
local ventilado e longe de fonte de energia elétrica; (plástico); marrom (orgânico); laranja (resíduos
para rosquear o regulador (registro) no botijão, gire a

.

perigosos); preto (madeira); cinza (resíduos gerais
borboleta no sentido horário, utilizando somente as . não recicláveís ou misturados, ou contaminado não
mãos; teste o vazamento utilizando espuma de sabão. passível de separação); roxo (resíduos radioativos);
Se borbulhar é sinal de vazamento; a mangueira branco (resíduos ambulatoriais e de serviço, de
deverá ter no máximo 80 em, ser transparente, com saúde). * Conforme resolução Conama n? 275, de 19

,

uma faixa amarela e a indicação NBR 8613 e data de de junho de 2001.

L Fontes: www.acessa.com:br;www.dpnet.com.br; www.fazfacil.com.br;pt.wikipedia.org-------=.--

REMOÇÃO DE MANCHAS
Em geral, as manchas ficam mais fáceis de tirar

quando novas ou ainda úmidas. Um bom sabão em

pó, por exemplo, pode remover sujeiras com molho
de tomate, chocolate e frutas, desde que sejam
recentes. A regra básica é colocar, no tecido seco,
o pó numa quantidade generosa, junto com um

pouco de água - o que forma uma espécie de pasta.
Deixe agir um pouco, esfregue bem o local e lave
novamente com água.

.J
ESPAÇO DO LEITOR Sabe de algum assunto que pode virar notícia?
Tem algum assunto que você gostaria de ver na próxima edição? Então mande sua sugestão para o e-mail
construirereformar@ocorreiodopovo.com.br. Sua idéia pode virar uma reportagem.

.

INSTALADORA

Fone: (47)3371-0791
.. Comerciais
li Industriais

e Hidráulicos
.

.

li Poste Padrão da Celesc
instaladoracerutti@brturbo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Incorporação e Construção

Visite o apartamento decorado
em novembro na rua Frederico
Curt Alberto Vasel- Bairro Vila Nova

Informações: (47) 9922-7480

K-�
/�

- Grande área verde
- Minigolf
- Quadra peliesportlva
.... Piscina com raia
- Sauna

Sfl �abitat I tarat

I �

I
I'. !ª�

E
i

- Brinquedoteca
- Espaço Gourmet
- Churrasqueiras
- Home Cinema
-- Espaço Zen
-- Fitness Center by Reebok texclusívídade do Grupo Estrutura)

- Reserve serviços pay-per-use (governança e lavanderta) e áreas comuns
no website do empreendimento. Disponha de �ecno!ogjas que ajwdarn a

economizar energia, água e pessoas, mantendo o valor: do, cenoomíntc
acessível'.

Condomínio inteligente e sustentável:
- Eco Clean: reutilização da água da chuva para limpeza geral.
- Eco Clean Car: vaga para lavar o carro com águ;a,.eaptBda da chuva.
- Coleta seletiva.do lixo.

Comercialização

é LEIER

.ESTRUTURA .'iRRACO
••••auà••••
/ffA!:a...l'....s..

(47) 3275.0500

�
(47) 3371.0168

WWW.grupopstrutura.com.br • 47 3433.0644
.
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Agilidade e segurança
na construção

Procura por andaimes tubulares está em expansão em Jaraguá do Sul

QUAIS OS BENEFíCIOS DO ANDAIME TUBULAR?
• Segurança;
··�··Fa.düdade· para'montare·desmontar;····

.

......................................................................................................................................

• Facilidade de armazenamento/transporte;
..

�
..

EcolÓgico'(reduz o' uso'da'madeira) ;
....

··�··contrata.ção·por perfüdosUfidente·de·uso;··
• Despreocupação com manutenção;
··�··bespreocupação· com'esiocagem'e' armazenamento' aoAnar do·uso;··
.

e" MaIOr'rapidez' de· e:xecuçaü' da Obii·é!üú·refüiiria;·······
• Baixo custo;
� Rodízios: facilidade'de deslocamento em áreas planas

Com o crescimento da construção civil em Ia
raguá do Sul, a procura por andaimes tubulares
também está em expansão. A popularização do
serviço não está relacionada apenas com o pró
prio desenvolvimento da cidade, mas também
a outros fatores como: segurança, agilidade na

obra, praticidade e baixo custo.
De acordo com a proprietária da Engeloc

Locação de Andaimes, Veronícia Torri, a lo
cação de andaimes tubulares cresceu cerca
de 70% nos últimos cinco anos. Segundo ela,
o aumento do uso dos andaimes tubulares é
explicado pelas vantagens em relação aos an

daimes de madeira, ainda muito utilizados na

construção civil do município.
O principal benefício é a segurança do operá

rio, já que a estrutura de ferro é mais resistente
do que a de madeira. O andaime tubular também
é mais durável, tornando-se o mais apropriado
para os diversos serviços, como construção, pin
tura e reforma. O equipamento obedece as nor

mas NR 18 do Ministério do Trabalho.
Outra vantagem é a praticidade. Os encaixes

são simples e firmes, formando uma estrutura
sólida de fácil montagem e desmontagem, dis
pensando o uso de mão-de-obra especializada e

de ferramentas especiais. Essa agilidade no ma

nuseio póssibilita maior rapidez de execução
da obra ou da reforma.

Os acessórios também são aliados quando na

tarefa de unir o prático ao seguro. A instalação
de-rodízios (rodas), por exemplo, garante o rápi
do deslocamento da estrutura em áreas planas.
Quando a área apresentar algum tipo de desní
vel, é possível recorrer às sapatas ajustáveis. Es
tas peças servem para tirar o desnível de terrenos
irregulares. <'

O uso de andaimes tubulares também é con

siderada uma medida ecologicamente correta,
reduzindo o uso da madeira. "Isso evita a preo
cupação e o gasto com a destinação final dos re
síduos", explica Veronícia. Como o equipamento
é leve e ocupa pouco espaço, também é fácil de
armazenar e transportar. Todos estes fatores ge
ram uma economia considerável para quem está
construindo ou reformando.

A locação é uma boa opção para quem pre
tende utilizar a estrutura. Os andaimes tubulares
metálicos podem ser locados na quantidade e

durante o tempo necessário, e são disponibiliza
dos em módulos, nas dimensões: 1m x 1,50m x

1,50 m; 1m x 1m x 1m; 0,5m x 1,50 in x 1,50m.

MAD.EIREIRA FLÓRIDA LTD
E-mail: mflorida@terra;com.br

Madeirás para Cobertura
• Assoalhos • Caixilhos • Vistas • Portas
• Decks • Rodapés • Forros

Fone: 3370.7393 • Fax: 3370.9333
Rua Adolf Püttjer, 444 • Bairro Rio Molha· Jaraguá do Sul· se

ANDAIMES
Fone: 3372-1132
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Aconquista
doespaço

Sistema aparente para portas de correr garante
praticidade e design diferenciado ao ambiente

As portas de correr economizam espaços,
melhoram a circulação dentro de casa e

incrementam o visual dos ambientes. Porém,
para que deslizem com suavidade, é preciso ter
cuidado na instalação e na escolha das ferragens.
Se você busca praticidade e a valorização' do
ambiente, o sistema de portas de correr com

mecanismo aparente pode ser a solução.
Fabricado em aço inox ou alumínio:o

sistema aparente é funcional e, ao mesmo

tempo, uma peça decorativa. Pode ser usado em

divisões de ambientes, portas de closets, portas
internas e várias outras opções, de acordo com

a necessidade e criatividade. O trilho aparente
é feito sob

-

encomenda, conforme o tamanho
da porta. O kit (composto por trilho, dois

suportes,duas roldanas, pino guia, dois batentes,
buchas e parafusos) é indicado para portas de
madeira ou vidro temperado, com peso de até
120 quilos.

A proprietária da Metal e Arte Puxadores e

Fechaduras, Roseli Maba, ressalta que o sistema
desliza facilmentemesmo que a porta seja pesada.
'Além de garantir mais conforto, proporciona -

um design diferenciado ao ambiente", resume.
Conforme Roseli, o modelo feito de alumínio
custa menos e tem as mesmas vantagens do de

< aço inox, Porém, em casas localizadas no litoral,
o sistema em aço inoxidável é o mais indicado

porque protege o sistema dos efeitos da maresia,
como a ferrugem.

Menos imponentes, as ferragens embutidas
saem mais barato. Contudo, modelos aparentes
valorizam mais o espaço, criando ambientes
mais amplos. De acordo com Roseli, o preço
do material depende do tamanho da porta. No
caso de kits com trilhos de até 1,50m, que são
bastante procurados, o preço varia de R$ 500 a

R$-650.
A manutenção do sistema aparente também é

mais fácil do que o sistema embutido. No sistema
embutido; ostrílhos recebem uma camada
de vaselina industrial durante a manutenção,
executada por profissional especializado (como
um marceneiro) a cada cinco anos. Entretanto, o
óleo e a cera desgastam o metal, sem contar que
o rodízio corre mais suavemente em trilho livre
de gordura. Já o modelo com trilho aparente é

produzido com roldanas de Teenyl, que dispensa
qualquer tipo de lubrificação. Isso evita que a

porta comece a "emperrar" com o passar do
tempo. A manutenção deve ser feita apenas
através da limpeza com pano umedecido com

água e detergente neutro.

Trilho é feito sob 'encomenda; de- -:
,
.. :' ,:_

,

acordo com o tamanho da porta
-
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OS DESAFIOS DAARQUII E I URA
INDUSTRIAL E COMERCIAL·

1'1

Planejamento é fundamental para vencerlimitaçâo do espaço e garantir produtividade
O crescimento urbano de [ara

guá do Sul e cidades vizinhas traz

preocupação para os empresários
da região e reforça a importância do
planejamento dos espaços, sempre
buscando instalações mais moder
nas e produtivas e com custo me

nor. As indústrias e estabelecimen
tos comerciais se adaptam em áreas
cada vez menores ou migram para
bairros e zonas industriais mais
distantes. Nesse sentido, garantir
espaços com dimensões adequadas,
atendendo legislações ambientais e

as questões estéticas e ergonômicas
é um grande desafio para se desen
volver um projeto de arquitetura
industrial ou comercial.

De acordo com o arquiteto Ronal
do Lima, da Lima & Lima Arquitetos
Associados, as características topo
gráficas e hidrográficas da região, rica
em mananciais de água e morros,

restringe consideravelmente a expan
são e instalação de novos parques
indústriais. Dessa forma, o trabalho
conjunto de arquitetos, engenheiros e

técnicos das indústrias se torna fun
damental para um bom planejamento
da área e suas possíveis expansões.

"Os espaços na região central es
tão cada vez mais raros e caros, por
isso é preciso fazer o melhor dimen
sionamento e planejamento espacial
da empresa", destaca. Em alguns ca

sos, os profissionais são contratados
num momento em que a empresa se

expandiu de forma desordenada, e

precisa ocupar da melhor maneira o

. espaço disponível para sua amplia
ção, ou em novo terreno.

Durante a execução de um pro
[eto de arquitetura industrial ou co

mercial também é preciso considerar
questões como: custo, dimensiona
mento mínimo, assepsia, estética,
ventilação, iluminação, nível de ruí

.

do e de poluição, entre outros aspec
tos. Estes fatores exigem a adoção de
soluções técnicas, que devem garan
tir boas condições de trabalho aos

funcionários e, por conseqüência, a
satisfação dos clientes.

a ,
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EITINmaI
EXTINTORES

extinmax@terra.com.br
Respeito ao cliente e muito trabalho

Há cinco anos de parceria
com as melhores empresas e

profissionais da construção civil.

./ Extintores ./ Retestes
./ Hidrantes ./ Equipa�entos
./ Recarga PreventIvOS

ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE
Conforme lima, os profissionais res

ponsáveis peloprojeto devem formar,
junto com técnicos especializados, uma
equipe multidisciplinar visando atender
às legislações impostas pelos órgãos fis
calizadores do meio ambiente. "Hoje as

leis ambientais são mais severas e as em

presas precisam se adaptar às normas",
considera. Ele acrescenta que a preser-

.

vação da natureza é uma exigência do

próprio mercado, já que as empresas
precisam estar com as certificações em

dia para efetuar suas transações.
.

Uma das grandes preocupações dos

empresários é em relação à estética e

funcionalidade do estabelecimento, o
que tem motivado uma procura cada
vez maior por profissionais de arquite
tura. "Num ambiente bonito e adequa
do, o funcionário se sente valorizado e

amparado, e isso certamente reflete na

produtividade", comenta.
Para executar o projeto industrial

ou comercial, os arquitetos devem con

siderar outra característica essencial: a

agilidade, que deve estar presente em

todas as etapas do processo. "É preciso
desenvolver o projeto, ter a aprovação

/
l I

de técnicos e diretores da empresa e,

então, prosseguir com as tramitações
para obtenção dos alvarás no mais cur
to espaço de tempo", salienta Lima.

O arquiteto pontua também que,
muitas vezes, vislumbra-se uma empre
sa de primeiro mundo, construída com o

que há de mais moderno em tecnologias
de construção. Nesse sentido, explica ele,
o desafio dos arquitetos é mostrar que
existe - no Brasil e na região - condições
de se alcançar resultados que atendam
às expectativas dos empresários, usan
do soluções arquitetônicas adequadas
às tecnologias disponíveis. Para tanto, é

preciso levar em conta os condicionántes
climáticos, materiais e mão-de-obrâ dis

poníveis no mercado, e que estejam ao

alcance das pretenções orçamentárias.
"Empresas arrojadas têm, por vezes,

a necessidade de mudar ou incremen
tar seu foco de produção para atender

rapidamente determinado nicho de
mercado, e isso faz com que o trabalho
dos arquitetos tenha que ser veloz e

eficiente, planejando novo layout que
satisfaça seu cliente dentro do prazo
esperado", completa.

DISTRIBUIDOR PLAtO E ISO\fEFl ?AM TOOA FlEmM .

VE�DAS DE fORRO MlNERAL,TÉfiM!CO, ACÚST1CO E DRY·WALL

r.:nNTAMOS COM fnAo Die OBP� eSPECJ�U�1l0!1.
A 130wçM T�FHWO E AC(JS'TlliA PAU SUA

UmÚ8TfilJl OU CmVl.ÉRC,IO,

C:!l�
GESSO

JAR:AGUÁ
Rua: Pastor Ferdinando Schlunsen, 116 - centro

Fone (47) 3371-3522
gessojaragua@gessojaragua.com.br • www.gessojaragua.com.br
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* Forros de PVC e Acústico
. ee * Divisórias Eucatex

* Divisórias deGessoAcartonàdo
* Pisos L�Jl1inado§,de Mad,ira

* Pisq[érmicojl Papéisú:le Pare�e * Paviflex.
.

*

Earpete ft ForraçÔes em �raf
�__� .�.w� � _.� �_

MATRIZ: RUA HARRY HADLlCH, 47 • CENTRO
FONE (47) 3371.0380·3371.3969· maba@netuno.com.br
FIUAL: RUAWAlTER MARQUÁgOT, 1010· RIO MOLHÁ
(47) 3370.7311 • 3310.8519mabafilisl@nêtuno.cOin.br

eleite gastronômico
Conheça as novidades que invadem as cozinhas e conquistam os amantes da culinária

Faz parte do passado a noção
que associa o hábito de cozinhar
com trabalhosas horas de sacri
fício na bancada e em frente ao

fogão. Cada vez mais similares
a verdadeiros centros de criação
gastronômica, as atuais cozinhas
apostam na combinação entre

funcionalidade, tecnologia e be
leza para facilitar a rotina daque
les que se aventuram nas experi
ências culinárias.

Apostando no conceito de que
os misturadores deixaram- de ser

meros acessórios e se tornaram

artigos importantes na cozinha,
fabricantes de metais sanitários
investem cada vez mais na tec

nologia a serviço da praticidade.
O objetivo é oferecer aos adeptos
da arte gastronômica produtos
que priorizem a funcionalidade,
além de qualidade e design dife
renciado.

Regulagem automática da

temperatura da água através de
sensor, saída independente para
a instalação de filtro e acopla
mento de esguicho para facilitar
a limpeza da louça são algumas
das novidades que invadem as

cozinhas modernas. O consumi
dor agradece!

REGULAGEM DA TEMPERATURA
Este misturador termostático permite que a tempe

ratura da água seja ajustada conforme o desejado, atra
vés de um sensor que possibilita a regulagem automa
ticamente. Não necessita de ajuste a cada vez em que
é aberto, pois a temperatura de saída da água pode ser

pré-definida pelo usuário..

FACILIDADE PARA ABRIR E FECHAR
O 'diferencial deste misturador para cozinha de mesa é o

mecanismo de acionamento prático e o design, com volante que
lembra ummonocomando. Essa união significa praticidade na hora
de abrir ou fechar, mesmo coni as mãos molhadas ou ensaboadas.

BICA MÓVEL E ESGUICHO
Este produto tem as seguintes fun

ções: torneira normal monocomando,
com bica de giro livre; ao desacoplar a

.
bica, torna-se um esguicho,que pode le
var a água em uma grande área de atua

ção e facilitar a limpeza; e bico com duas
posições: jato concentrado e arejado.

,

-SAlDA PARA__.,_.,·ÁGUA FILTRADA
'.

Possui bica móvel com giro de
3600 e conta com uma saída inde
pendente para a instalação de um fil
tro de ponto de uso e,. assim, ter água
filtrada saindo na mesma torneira.
As duas saídas do misturador permi
tem que o usuário obtenha a água de
acordo com sua necessidade: quente
oil fria, apenas girando o botão da
bica. A opção de água filtrada é per
feita para beber ou lavar e cozinhar
os alimentos com água livre de resí
duos como ferrugem e barro. Outra
vantagem é a possibilidade de lavar
a louça com água quente, facilitando
o trabalho de desengordurar os uten
sílios domésticos.

Posição 1: água filtrada.

L Posição 2: água quente ou fria

.J
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Se você acha que esta
ê a única forma de deixar
a comunicação de sua
empresa segura?

Voz
- c..trals telefOnlcas
- 1l!rtfadoI8S de IIgaç6es
- ApaAllhos telemarketing
- Telefones
-Fax

,
- Esperas tslefOnlcas

Dedoo
- projeto e insl8laçAo
de_

- ConsuItDria. organlzaçio
• IdentI1Icaçao de racks

- V_de:
Rack 19'
SwItch
Patch panel

ED
assine aqui

IEI�dJktfrôl1ica Icenl'fã
centraleletronica@hotmoil.com

Aproveitem nesse fim de ano Alarme Residencial a partir de R$ 399,00 e

fique tranqüilo durante todo ano, Inclusive nas férias.
PROMOÇÃO

Portão eletrônico Unisvslem + Interfone HDl apenas RS 589,00
Brinde TI CAR (abre portão toque luz alta) instalado •

Uma opção pela praticidade
Saiba um pouco mais

sobre as lajes pré-moldadas
e o sistema treliçado

As lajes' são estruturas que
servem de cobertura, forro ou

piso para uma edificação. As
mais comuns são as de con

creto armado, executadas no

local, ou as pré-fabricadas, que
são mais simples de execu

tar, garantindo mais rapidez à
obra. Devido ao pequeno uso

de fôrmas de madeira, ela tam
bém é mais econômica.
A laje pré-fabricada é se

gura e bastante leve para sua

fundação quando comparadas
às lajes maciças. As lajes pré
fabricadas são compostas por
vigas ou vigotas de concreto,
montadas de modo intercala
do. O preenchimento pode ser

com lajotas de concreto ou ce

râinica ou de EPS (isopor).
Dependendo do tipo de

vigota utilizada, a laje pré-fa
bricada pode ser: comum (ou
convencional), treliçada ou

mini-painel treliçada. A laje
comum é utilizada largamente
na construção civil para vãos
menores, até cinco metros. As

vigotas possuem formato de
um "T" invertido e tem inter
namente uma armadura de
barras de aço.
A laje treliçada possui

como armadura uma estrutu
ra metálica denominada treli
ça. No caso da laje treliçada
mini-painel (ou mini-painel
treliçado), não é preciso apli
car reboco. A superfície é
lisa, coberta por uma mesa

de concreto com espessura
de cerca de quatro centíme
tros, que pode variar confor
me o projeto. A vantagem do
sistema treliçado é que ele

permite a construção de vãos
livres até 18 metros e é capaz
de suportar grandes cargas,
proporcionando uma estru
tura mais leve e a redução na

quantidade de vigas e pilares.
Como se vê, existem várias

opções à disposição na hora de
construir. O representante téc
nico daArte Laje, Francisco de
Assis Brüggmann, destaca que

.

não há uma regra geral espe
cificando a escolha do tipo de
laje. O ideal é procurar serviço
especializado, que estuda caso

a caso e define qual o sistema

apropriado para cada obra. Po
rém, de acordo com Francis
co, há uma tendência atual na

utilização de lajes treliçadas,
tanto para residências quanto
para edifícios.

Segurança
• Centn!ls de alanne
• Slstllmas de
monitonlm9nto CFlV

• Centn!ls de loIeIfonla
• AutDm8ç1o de acessos
pera oondomfnlo (port6es
e portas

r- O EPS (Isopor) atua como elemento Intennedlárlo :11:e�:���.ç��::�mE:� a estnrtura. Outra_m do materiel é a Imunldad71
bricada, reduzindo significativamente o peso próprio da laje acabada. É um aos fungos e bactérias e a compatibilidade com a maioria dos materiais atu-

.

elemento com f9rte vocação técnica e redução de custos no sistema estrutu- almente utilizados na construção civil. Entanto, vale ressaltar que o isopor é

L:1
de edificações em concreb> annado, economizando aço, concreto, fôrmaS sensíwl a alguns materiais qué contenham solventes. .

.J

ALGUMAS VANTAGENS NA OBRA:
• Menos carga nas estruturas e fundações;
• Lajes mais leves;
• Menor consumo de aço e concreto;
• Economia de mão-de-obra;
• Economia nas fôrmas e cimbramentos;
• Menor consumo de escoramentos;
• Menor prazo para a montagem das lajes;

• Flexibilidade de medidas;
• Facilidade no manuseio e no transporte;
• Sem perdas (peças não quebram);
• Precisão milimétrica;
• O fator água x cimento mantém-se
constante, o que proporciona cura
adequada do concreto nas lajes.

PORTAS • PORTAS PlVOTANTES • ESQUADRiA!$ ,DE PVC • FECHADURAS • PERSIANAS • CORTINAS • MÁRMORES E GRANITOS

., COIUIEiO no I)OVO

..
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PISCINAS

(47) 3371-0403/ (47) 3371-0706
Bernardo Dornbusch, 881, Baependi - Jaraguá do Sui
aguaazul.piscinas@hotmail.com

linta nele
Saiba qual o pincel mais

adequado para cada tipo de

pintura .na construção civil
Cada tipo de pincel tem uma da e aplicada. Pincéis de corte

função diferente na construção' anguiar são excelentes para re

civil. Pincéis de pintura podem cortes precisos em superfícies
têm dois formatos básicos: re- próximas, como molduras de
dando e chato; O redondo tem janelas. Os com cerdas sinté
os pêlos longos, arranjados de ticas são mais adequados para
forma compacta. Este tipo de tintas à base de água. Já os

pincel permite reter mais tinta pincéis com cerdas naturais

que outros pincéis de mesmo são indicados apenas para tin

tamanho, mas formato diferen- tas à base de solvente.
te, Por isso que muitos artistas Pincéis mais grossos pro
preferem-no ao colorir grandes porcionam um filme de tinta

.

áreas. Já os pincéis chatos espa- mais espesso é uniforme, por-
lhani melhor a tinta. tanto com uma maior.cobertu-

A qualidade do pincel tem ra é durabilidade. Uma aplica
um efeito direto na qualidade ção uniforme é mais resistente
do acabamento e na facilidade à sujeira ou à contaminação
com a qual a tinta é controla- por fungos e algas.

PINCÉIS DE DECORADORES
O tamanho dos pincéis Os pêlos podem ser natu-

usados pOI' pintores e decora- rais ou sintéticos. Pêlos natu-'
dores de ambiente é dado em rais são preferidos para pintu

, milímetros. (mm) ou polegadas ras a óleo e vernizes, enquanto
(in), referentes ao tamanho da que os sintéticos são melhores-
cabeleira.

-

para tintas à base de água, pois
São tamanhos comuns: Ya as cerdas não se expandem

in, % in, % in, % in, % in, % in, quando umedecidas. '

Ys in, 1 in, 1% 'in, 1 % in, 2 in..
-,

Os cabos podem ser de ma

2% in, 3 in, 3% in, 4 in. deira ou plástico; as cintas de
10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 fixação das cerdas são metáli

mm, 50 mm, 60 mm, 70 nun, ,cas, geralmente de aço nique-
80 mm, 90 mm, 100 mm. lado.

CUIDADOS NECESSÁRIOS
• Antes de realizar uma,

-s., pintura com tinta base água,
o pincel deve ser lavado com

água. Caso a pintura seja com
tinta base solvente, deve-se
repetir o processo descrito
acima, utilizando solvente.

• Pincéis devem ser lim

pos imediatamente após seu
uso. Isto aplica-se princi
palmente no caso de tinta-a
óleo e tinta acrílica, porque
a remoção dos resíduos de
tinia seca pode danificar os

pincéis.
• Nunca' deixe pincéis

com as cerdas mergulhadas
para baixo em recipientes
com água, terebintina, ou
qualquer outro solvente.
Caso deseje limpá-lo, faça
o utilizando-se. da mão ou

de um pano umedecido
no solvente adequado. Do
contrário, os pêlos poderão
deformar-se. Guarde-os se

parados, na vertical, com as

cerdas para cima.

,-'Qualidade do pincel tem um,efeito
direto na qualidade do acabamento
e na facilidade com a qual a tinta

, é controlada e aplicada

,TAMANHOS E FUNÇÕES
Usepincéis de :

• 30 nun a 50 mm, para detalhes
• 50 mm a 80 mm, paraportas
• 100 mmpara áreas maiores (pisos e paredes)
• 150 mm, ou mais para paredes e muros

Fonle: www.fazfacil.com.br
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---�-----VARIEDADES
MUNDO ARTISTICO

Flora mata
o Gonçalo
Flora, louca para se livrar de Gonçalo,
atrai o empresário até o rancho e

simula o massacre da família Fontini.
Ouando ele chega, Flora o recebe
coberta de sangue. Assustado, o
empresário tem um ataque cardíaco
e morre. Flora, com a ajúda de Silvei
rinha, limpa as manchas e coloca o

empresário na cama. A idéia é fazer
Irene e Lara acreditarem que Gonçalo
faleceu enquanto dormia.

Luana Piovani
quer direitos
A atriz luana Piovani está mandando
cartas para os veículos da imprensa
que afirmaram que ela agrediu uma

produtora da Rede Globo. luana,
que nega a história, quer direito
de resposta para dizer que isso não
aconteceu. Do contrário, ela vai entrar
com notificações judiciais. Para
luana, resolveram "aproveitar o circo
de herrnres que ela está vivendo e

inventar mais uns shows".

Ator reconhece
seus agressores
Após ser atacado na saída de uma

boate, Marcelo Novaes foi depor na
polícia, ele conseguiu reconhecer to
dos os agressores. A agressão resultou
em 21 pontos na testa e uma cirurgia
plástica. Marcelo contou que estava
saindo da boate, quando lembrou
que ia dar carona ao amigo Fábio
Mondengo. Ele voltou e, Mondengo
falou que estava sendo perseguido.
Foi quando Marcelo foi atacado.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
Mais nuvens com aberturas de sol e condições
de chuva isolada a qualquer hora do dia.
Umidade do ar muito baixa. Temperatura
estável. Ventos de fraco a moderado.

� J�raglJá do Sul e Região

SÁBADO
Mí�: 16C r-<;.�..MAX: 26°C�.J
Nublado

HOJE

MíN:18°C r">.
MÁX:24°C�.
Chuvoso

"I� ÁRIES

4�.· (20/3 a 20/4)
., Fase de maior sos-

� [ sego e espera. Não
deixe a ansiedade

atrapalhar este momento. É
hora de reciclar suas emoções, O
momento promete vitórias no se

tor profissional, portanto, relaxe
ariano. A fase é de mudanças
profundas e continua boa.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você deve
saber canalizar
positivamente suas

energias neste momento. Caso
contrário, pode perder ótimas
oportunidades de concretização
e de novas associações. Procure
relaxar para repor as baterias e

manter a mente clara.

l.� LEÃO

�..:> (22/1,0.22/8)
;: ') Fase otlma para

� \.£.-; transformar
problemas em

oportunidades. Tehte não ficar
procurando pêlo em ovos e nem
se lamentar. A fase é boa para
sair com amigos, fazer novos
relacionamentos e se divertir.
Reencontre sua criança interior.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Investimentos e

novas aquisições
materiais são

beneficiados durante esta fase
do mês. Além disso, o momento
pede reflexão sobre suas emo

ções mais densas e profundas.
Procufe manter o equilíbrio e
não levar as coisas tão à sério.

,.. '" CÂNCER

�.J (21/6 a 21/7)
;�:-.•_ •.-;?� Com cinco planetas
: 'pressionando seu

setor do trabalho,
obriga você a se organizar com
foco em seu desempenho, tanto
físico como profissional. O mo

mento é bom para a prática de
atividades. Você vai se surpreen
der com tanta energia.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Algumas questões
e problemas fami
liares continuam

sendo a pauta desta fase. Pro
cure ter cautela e o máximo de
paciência e seja objetivo. Tente
deixar claros os seus desejos
e necessidades. Se for precisô,
seja firme em suas decisões.

" Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEiA MiNGUANTE

1/11 13m 20il1

DOMINGO
MiN: 16° C
MÁX: 28° C
Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você deve fazer
algumas mudanças
no ambiente ime

diato. Alguns parentes ou amigos
mais práximos podem precisar
de ajuda também. O melhor que
você tem a fazer é ficor disponível
e aberto a ajudar. Aque atento às
necessárias mudanças.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Nesta fase seu

foco são os

ganhos materiais e

investimentos em
geral. Pode esperar por ganhos e
reconhecimento de projetos que
trarão lucro. Procure não gastar
mais do que o necessário:A fase é
boa pani gimhos, não para gastos.

SEGUNDA
MíN: 17°Cr0'\
MÁX:26°C�
Nublado com

possibilidade de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/1 t)
Com a passagem
de cinco planetas.
em seu signo, você

pode esperar por tudo de bom.
Boo comunicação, energia, entu-

._ siasmo, romance e novos amores,
coso ainda esteja só. Emanando
tamanha energia, como poderá
passar despercebido?

CAPRICÓRNIO ..

(22/12 a 20/1)
� Fase ótima para

novos amores e

novas amizades.
Ganhos inesperados também
estão favorecidos, portanto, .

fique atento às oportunidades,
tanto no setor profissional como

. no pessoal. Fase de estruturação
de planos e projetos.

.
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ANIVERSÁRIOS

28/11
Caroline Nounberg
Celso dos Santos Berlato
Cíntia C. Drews

Cleusa Goulart

Cleuza M. Goulart
Éder Martins
Eliane Cristiane Raimundi
Elisabeth Rodrigues
Fernando Wehrmeister

GabrielajMatfies
Giuvana Wenk dos Santos
Luciléia B. da Costa

Mariane Cipriani
Mario Luiz Machado

Marlene Maria dos Santos
Nerdr Lirnei Draeger
Pamela Tais Fischer

Sarita Maria Jordô6'
Tereza Flameski

Valcir Pinter
Valmir Pinter

Vitorino Parada Filho

Walter Malmke

DIVIRTA-SE

Separação
Uma loira foi no Pet Shop e comprou
um peixinho.
No começo ela estava gostando muito
de ter um peixe mas passado alguns
dias ela foi ficando desanimada e
com raiva e tentou matar o peixe. De
pois de muitas tentativas, ela voltou à
loja, chamou o vendedor e disse:
- Este peixe é imortal!!!
O dono da loja espantado com aquela
afirmação, perguntou:
- Como chegou a esta conclusão?
- Tentei matá-lo várias vezes...
- E como tentou matá-lo?
- Afogando!

AQUÁRIO
(21/l a 18/2)
Você anda mais
romântico, com
os pés fora da

realidade. Procure respirar e
fazer alguns exercícios, isso vai
ajudar você a tomar decisões
mais acertadas em relação à sua
vida profissional. Tenha só um

pouco mais de paciência.

PEIXES

ti.. (19/2 019/3)
•• Comece desde
.,.,� já a se preparar

para uma fase de
grande sucesso e realização pro
fissional. Você investiu e ainda
continua investindo, portanto, os
frutos serão colhidos por você,
tão logo estejam maduros. E
esse tempo está bem próximo.
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MARIONETES

Grupo Gats de Teatro
levo peço para Maceió
o Patinho Feio estará no palco do Festival Sesi

O grupo Gats de Teatro, de
Jaraguá do Sul, apresenta a

peça O Patinho Feio, no Fes
tival Sesi Bonecos do Brasil
2008. O evento - considerado
um dos maiores de marionetes
do país -, este ano, acontece
no Nordeste, em Maceió, no

Estado de Alagoas, amanhã, e

na Paraíba, na cidade de João
Pessoa, no dia 6 de dezembro.
A entrada é gratuita. O festival
abre hoje e encerra no dia 8
do próximo mês. Essa é uma

produção do Sesi Nacional.
Hoje, os artistas Sandra

Baron, Bárbara Silva, Luan
Koroll, Anderson dos Santos,
Paulo Henrique Silva, Ru
bens Franco, o músico Ené
ias Raasch, o diretor artísti
co Leone Silva e a produtora
Mara Kochella seguem para
Maceió. Este é o segundo
convite feito pela organiza
ção do evento ao Gats.

Sem texto e narração, os

atores. utilizam as mãos, saco
las plásticas, talento e ilumi
nação na adaptação do clás
sico O Patinho Feio. Para cada
personagem, são necessários
dois artistas. A duração do
espetáculo é de 45 minutos e

o som é ao vivo no violão. A
peça estreou em 2004, passou
por todo o Brasil e já partici
pou de festival internacional
de formadas animadas, em

Santa Catarina. Ao todo, foram
quase 200 apresentações.
A estrutura do festival con

ta com três caminhões palco,
telões, iluminação e o espaço
para o público é de 15 mil
pessoas. O objetivo é difundir
a arte do teatro de boneco nas

Precisa-se de
voluntários

Foi solicitado o ajudo de voluntários
poro tmbolhor no Arena. O aUXIlio sem na se

paroçtio de roupas e calçados, embalagens
de cestos básicas, entre outros atividades.
Os interessados devem comparecer no Are
na Jaroguá a partir dos 13h30, de hoje.

Espetáculo O Patinho Feio já correu o Brasil e encantou platéia

comunidades carentes. Além,
dos espetáculos, exposições e

desfiles de bonecos serão re

alizados durante o evento. O
festival fica cerca de dois dias
em cada capital.

Conforme a produtora
Mara Kochella, a expectati
va do grupo para o próximo
ano é levar o teatro para os

bairros em Jaraguá do Sul.

"A prefeita eleita, Cecília
Konell, em debate eleitoral,
prometeu realizar esse projeto
de descentralizar a arte para
num espaço adaptado apre
sentarmos peças e oficinas de
teatro em todo o município,
com preço popular ou até

gratuito", destacou ela.

DAIANA CONSTANTINO

HAVAN

Postos de Arrecadação
As lojas Hovan são postos de arrecadação. Sensibilizado com o situação

de precariedade nos cidades catarinenses atingidos pelos chuvas, o rede
de lojas Hovan disponibilizo nos filiais de Santo. Catarina e Paraná, postos
de arrecadação de donativos. Os moradores dos cidades onde tenho uma

loja Hovan podem entregar roupas, calçados, colchões, cobertores, roupas
de como, materiais de limpeza e higiene pessoal, bem como alimentos não
perecíveis. Em Jaraguá do Sul, o loja Hovan fico no Avenida Getúlio Vargas,

. 268, no Shopping Breithaupt.

LOTERIAMUDANÇA

Biblioteca
pública fechada
A partir de segundo-feira, primei

ro de dezembro, o Biblioteca pública
municipal Rui Barbosa ficará fechado,
no período de dez dias. Nesse período,
será realizado o mudança poro o novo

sede, que fico no armazém do Estação
Ferroviário, no Avenida Getúlio Vargas.
A cerimônia de inauguração está marca
do poro o próximo dia 11, às 19h30. Os
usuários que tiverem livros para devolver,
devem deixar no caixa de correspondên
cia do antigo endereço do Biblioteca, no
Ruo Ido Bono Rocha, no Centro.

CONCURSO N° 1025
10 - "l1 - "l8 - "l9 - 40 - 52

NU:jt.IUM:b'·
CONCURSO N° 04297

Valor liG Prêmio {liS)

200.000,00
Prêmio Bilhete

1° 02.168
.845

3° 64.541
4° 01.405

10.000,00
8.000,00

Joinville, 25 de Novembro de 2008.

COMUNICADO
Embind - Embalagens Industriais Ltda, sita a Rua Professor Ludwick Freitag,
53, inscrita no CNPJ sob o n° 03.623.427/0001-34 e com Inscrição Estadual
n° 253.997.852, comunica que devido a enchente ocorrida em Joinville no dia
22/11/2008, foram danificados os formulários de nota fiscal em branco com

numeração do 17.257 ao 17.500.
Por ser verdade assino o presente comunicado.

Evandro Selonke 113.649.049-34
Sócio - Administrador

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra

instaurada a licitação abaixo especificada:

• LICITAÇÃO N°: 127/2008
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADADE PREÇOS·
• OBJETO: Serviço e Material de Restauração de PavimentaçãoAsfáltica
• RETIRADA DO EDITAL:A partir do dia 28/11/2008, das 7:30 às 13:00h
• DATA DAABERTURA: 16/12/2008 às 10:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA
MAE, na Rua Erwina Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Luis Fernando Marcolla
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SAIU NUM JORNAL
Olho só. Parece até "bizarro press", mos li em um jornal: o terrorista maluco
Bin Loden tem paixão secreto por Whitney Houston. A revelação foi feito por
uma mulher que afirmo ter sido escravo sexual do terrorista mais conhecido

, do�mun·do. Kóla Boof, sudanesa de 37 anos, conto que Bin Loden falava "de
sejar ardentemente" o cantora. E lá está o barbudão em suo caverna cinco
estrelas, nos montanhas do Afeganistão. Ligo um ultramoderno aparelho de
som- o mesmo em que gravo seus boletins poro o AI-Jazeera- e aperto o ploy.
"Bizarro press", sem dúvida.

LEITORA DO DIA
A novo leitora é o estonteante loiro e

herdeiro do grupo Weg, Clico Voigt.
Agora elo lê esta coluna, lá em

Floripa, .pnrn ficar por dentro dos
melhores novidades do sociedade.
Valeu mesmo!

" Dizia um sábio que
os desgraças eram
covardes, pois nunca

se via uma sozinho. "
ANÔNIMO

CAMOMILA
Cá entre nós: gente tem um "gatão"
do city que preciso ficar mais calmi
nho ... tomar chá de camomila. Dizem
que ele andou exagerando nos brigas
com o namorado. O pai do moço disse:
se elo voltar o namorar com ele e houver
novos agressões, boto o rapaz pro correr.

Todo cuidado é pouco! Buxixo ardido feito
"Pimenta do Ouintal de Coso".

DOAÇÕES
Não esqueçam, continuem fazendo
suas doações. Tem muito gente
necessitando de ajudo. A Trans
portadora Mercúrio está cedendo
o terminal de cargos do empresa
poro arrecadação de donativos.
Principalmente poro os bairros
do Ilha do Figueira e os mais
próximos do Ruo José Theodoro
Ribeiro 1051, que tem dificulda
de de se deslocar até o Arena. A
empresa se responsabilizo pelo
entrego dos doações nos pontos
direcionados pelo Prefeitura.

NABOA
Continuo firme e forte o romance
do casal Rodrigo Fogaça e suo

ornado namorado Jeniffer. Ele
acabo de associar-se o amigos e

está no comando do Churrascaria
Deep Grill.

NAS RODAS
• Gostei do nomeação do enge
nheiro Aristides Panstein poro se
cretariar o posto de Planejamento
do Prefeitura. Político dos bons,
conhece tudo e um pouquinho
mais de Jaraguá e é uma pessoa
amigo de todos.

• Poro os garanhões de plantão,
uma triste notícia. A acadêmico
de direito Patrício Shawwa ficará
noivo no mês de dezembro. O fe
lizardo atende por Ricardo e moro
em Guaramirim.

• Este colunista e o promoter Neni
Junkes estão no maior gás poro
movimentar uma grànde parado
nacional em Jaraguá do Sul, no co

meço de 2009. Ouem viver verá!

• Depois de um breve namoro

quem desfilo solteirinha nos bo
Iados do modo é o queridíssima
Michelli Ribas. Elo quer namorado
novo. Mos já vai avisando, não tem
essa só de ficar.

• Ivo Konell e o prefeito Cecília es

tão se preparando poro comemorar,
no próximo dia 30 de novembro, 43
anos de vida conjugal. .

• [é por tudo isso que Jaraguá
é VIEW!

��SPORTsa1 &> 0'>@'¥1uu..1
i Troféus e Medalhas:
I ,

i 3Z75-40+4:

-

O renomado DJ Fabrício Peçonha é a atração maior,
hoje à noite na Bierbude

o médico cardiologista Dr. Mauro Yored e o bonito Uris Bogo,
no Festa de 10 anos do revista Nosso, no London Pub

41i7 33lr.6 04114

�� .9N1blws, 181»!S1 CQX3I

�-�<dlmSuJI

TE -CONTEI! '_
-

..

il'Dia 5 de dezembro, no Flora &

{'Botequim, tem mais uma edição
da festa Floro Style. Frege que
terá mil e Illna novidades. Além, é
cloro, de pàrte do rendd revertido
em prol dos desabrigados pelo
enchente .

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai poro o

meu amigo ,do peito Beto Toronto.
Esse eu garanto, lê todos os dias
.9 coluna poro saber dos melhores

,ébabados da urbe sorriso.

• Amanhã, mais conhecido como

�,�bodo, t�!Jl o festa Summer no
Recreativa Breithaupt. Presen-
ça do grupo de pagode Nosso

,�onceito, sçrtanejo com Orlando e

Odoir e o presença dos DJs Fefeu
e Jonas L,

• No próximo dia 4 de dezem
bro, às 20 horas, acontece no

Restouronte do Arweg, o posse da
nova diretoria da Associação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul.
Ivana Izabel Vargas Capraro será
a novo presidente.

• Poro agendar: o Grande Bazar
da Karlache foi transferido poro o

dia 9 e ficará aberto até o dia 1�.

• Um entendido sobe tudo. O
sábio sobe apenas o essencial.

II Com essa, fui!!!
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Amador
Apesar dos chuvas que continuo
om caindo, o ligo Jaroguaense
de Futebol confirmou ontem que
serão realizados, no fim-de-se
mono, os semifinais do Primeiro
e Segundo Divisões. Já o final
do Sêniot marcado poro o Com
po do Vitória, foi odiado poro o

outro sábado. As semifinais do
Segundona serão no sábado, no

Compo do Garibaldi (Atlético
B/Amizade x Seleto e JJ Borda
dos x Cruzeiro) e no Amizade,
em Guaramirim (JJ Bordados x

Tupy e Seleto/União Jagunços
x Kiferro), lembrando sempre
que os aspirantes jogam às 14
horas e os titulares às 16 horas.
A Primeirona será domingo, às
16 horas, com o Flamengo rece

bendo o 'IN de Outubro e o Cruz
de Malta jogando contro o João
Pessoa foro de coso.

ESTÁGIO
Cheg.a nesta sexto-feira em Jaraguá do Sul o equipe sub-15 do Vikings
futsal, do cidade de Adelaide, no Austrália. Eles farão um estágio
de cinco dias, supervisionados pelo técnico multicampeõo fernando
Filrretti. São 16 integrantes da equipe, comandados pelo brasileiro
Guilherme Costa. Eles farão jogos com o time principal do Malwee
e também com equipes do Cf Falcão 12, no sábado e domingo, no
Ginásio do Sesc. Nos dias 10 e 2 estarão no Parque Malwee.

TAMBÉM ADIADO
A exemplo &0 final do Estadual de Futsal Sub-17 feminino, os meninos
do sub-15 também tiveram seus jogos decisivos odiados por causo dos
chuvas que castigam nosso Estado. O turno do quadrangular final será
nos dias 12 e 13 de dezembro, em Florianópolis. Já o returno será durante
o semana mesmo, dias 16 e 17 do mesmo mês, em Jaraguá do Sul. O
time do Malwee/CEJ/FME tem a melhor campanha do campeonato, com
23 empates, dois empates e duas d�rrotas, marcando 111 gols e sofrendo
apenas 31, tendo então a melhor defesa e o quarto melhor ataque.

TAMBÉM SUSPENSO
Primeiro foi o Jasc, agora outras tradicionais competições catorinenses
estão sendo cancelados. Ontem foi confirmado que o 22° Tour de Santo
Cotorina de Ciclismo foi cpncelado por causa dos catástrof� causada. pelll
chuva. Uma decisão sensato, afinal, além de não se ter cHmo poro isso,
muitos autoridades estão envolvidos com o resgate e o auxílio dos vítimas.

;liYÉCNIGOS PRÊ�IADOS\
O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) divulgou ontem o nome dos três

h ttçnicos qu� serõo h���nogeodo��o ediçãodeste ano d�.frêmio Bra:,;i;!'�j$lI Olímpicô;:O prhne�'8 deles �;;,�osé Roberto GUimorõês; que levQu'
"os meninos do voleibol 00 lugar mais alto do pódio- dos Olimpíadas
de Pequim. O segundo também teve uma atleta treinado com o ouro
no capital chinesa - Nélio Mouro: treinador de Mourren Maggi. E o
terceiro é Amaury Veríssimo que viu seus comandados conquistarem,
00 todo, quatro medalhas no Poroolimpíodo deste ano.

'e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r

ESPORTE----------

CATEGORIA DE BASE

Dorian, com a bola, está em Jaraguá do Sul há dois anos e aproveita a primeira convocação para a Seleção

Atletas da Malwee
treinam com Seleção
Darlan e Pica-Pau estão no time sub-20
FORTALEZA (CE)
Além dos jogadores na Sele

ção Principal, a Malwee também
cedeu dois atletas para a equipe
sub-20 que se prepara para o Sul
Americano da categoria. Darlan e

Pica-Pau já treinam com a equi
pe no Centro de Treinamento do
futsal, em Fortaleza (CE). E os

dois já são nomes fortes no time
_ principal e foram importantes
nas campanhas da Liga Futsal e
do Estadual.

Mesmo com 20 anos e ain
da levando consigo o título de
juvenil, Darlan já é um profis
sional. Apesar de um currículo
vasto para a pouca idade, o jo
gador pela primeira vez veste a

camisa da Seleção Brasileira de
Futsal e sabe que não encontra
rá moleza pela frente.

"Já fui pré-convocado em

2006, quando ainda atuava

pelo Joinville, porém dessa
vez tive a felicidade de ser cha
mado e quero aproveitar bem
essa oportunidade", explica o

jogador. Darlan afirma estar se
-

sentindo em casa, já que tinha
contato com membros da co

missão técnica do Brasil, que
também atuam na equipe de

Jaraguá do Sul. O preparador
de goleiros, Fred,o preparador

Comandante do time sub-20 é Marcos Sorato, o Pipoca, auxiliar de PC

físico João Romano e o masso

terapeuta, Maurício Leandro,
estão com o time brasileiro.

Darlan, que se transferiu do
JEC para aMalwee com 17 anos,
confessou que já teve proposta
de sair, mas preferiu aprender
com os ídolos Lenísio e Falcão.
"[á recebi propostas até mais
interessantes, mas recusei,

. porque jogar ao lado de-atletas
como os da Malwee é muito
mais importante para a minha
carreira. Aprendo bastante e

. acredito que esse ponto foi cru-

cial para minha convocação",
explica. Darlan explica que os

jogadores da equipe adulta de
Jaraguá do Sul o tratam como

um profissional e sempre estão

dispostos a ajudar.
O 3° Sul-Americano Sub-

20 será realizado em Tunja,
na Colômbia, de 7 a 14 de de
zembro. O Brasil venceu as

duas primeiras edições e quer
manter a hegemonia no con

tinente. A delegação embarca
para a competição no dia 5 de
dezembro.
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----------ESPORTE
BRASILEIRÃO

GOLEIRO
Marcos (Palmeiras). Rogério Ceni
(São Paulo) e Victor (Grêmio)
LATERAL-DIREITO
Élder Granja (Palmeiras). Leo Moura

(Flan1engo).�.Vit�r(Goiás) ...
ZAGUEIRO CENTRAL
André Dias (Sôa Paula). Fábio Luciano

(F.lamengo).eThiagaSilva.(F.I�rnin�n�e) ....
QUARTO ZAGUEIRO
Miranda (Sôa Paula), Réver (Grêmia) e
.R.o.na.ld.a.. �ngel.irn.(Flarn�ngo) ....

LATERAL-ESQUERDO
'

Juan (Flamenga). Kleber (Santos) e
Leandro.(Palrneiras) ...

VOLANTE PELA DIREITA
Hernanes (São Paulo), Pierre (Palmeiras)
e Rafael Carioca (Grêmio)
VOLANTE PELA ESQUERDA
Diguinho (Botafogo). Guiiiazu (Inter)
e Ramires (Cruzeiro)

... . ...

PRIMEIRO MEIA
Diego Souza (Palmeiras), Ibson (Flamengo)
e Tcheco (Grêmio)
..............................

SEGUNDO MEIA

AI.e.x.(lnt�r)� .. Luc.i.o.. F.I.avio.(Botafo�o).e.Ylagn.er.(Cruzeiro) ...

ATACANTE
Guilherme (Cruzeiro), Keirrison (Coritiba)
e Kléber Pereira (Santos)
ATACANTE
Alex Mineiro (Palmeiras), Kléber
(Palmeiras) e Nilmar (Inter)
.•.....•....• -

.

TREINADOR
Celso Roth (Grêmio), Muricy Ramalho (São Paulo)
e Vo�d�rlei Luxemburgo .(Pall11eI ras) .....
REVELAÇÃO
Jean (São Paulo), Keirrison (Coritiba)
e Marquinh.0s(Vitória) ...

CRAQUE
Alex (Inter), Hernanes (São Paulo) e
Kléber Pereira (Santos)

o ÁRBITRO
'1}. Carlos Eugênio Simon (RS), Leandro Vuaden (RS)
13 e Leonardo Gaciba (RS)
� CRAOÜE tiAC;fÚRA

---,--� . õ Hernanes (São Paulo), Juan (Flamengo) eHernanes tem três indicações - craque do campeonato, do galera e volante Thiago Silva (Fluminense)

l
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os INDICADOS

Diwlgada lista dos indicados
CBF anunciou ontem os jogadores que concorrem ao prêmio
SÃO PAULO

A CBF (Confederação Brasi
leira de Futebol) divulgou on

tem a relação de jogadores que
irão concorrer aos prêmios de
melhores do Campeonato Bra
sileiro de 2008. A festa de pre
miação vai ser realizada no dia
8 de dezembro, um dia depois
da última rodada da Série A do
Nacional. O evento acontecerá
no Rio de Janeiro. A festa deste
ano vai homenagear os 50 anos

da conquista do primeiro título
mundial da seleção brasileira,
em 1958. O anúncio ontem foi
feito pelo técnico Dunga e o au

xiliar Jorginho.
A arrancada do São Paulo

no final da competição garan
tiu ao clube do Morumbi sete
indicações. Enquanto isso, o

Palmeiras tem oito nomes na

lista de candidatos - é o clube
com mais indicados. Grêmio,
Flamengo e Cruzeiro também
garantiram um bom número
de nomes na relação.

Com a presença na lista de
2008, o treinador do São Paulo,
Murícy Ramalho, tenta conse

guir o seu quarto título de me

lhor técnico. Ele foi premiado em
2005, quando era técnico do In
ternacional, e em 2006 e 2007, já
na direção do time do Morumbi.
Entre osmelhores árbitros, curio
samente todos os escolhidos são

gaúchos. Carlos Eugênio Simon,
apesar de estar envolvido em

uma polêmica com o Flamengo,
foi um dos indicados. Leandro
Vuaden também chamou para si
os holofotes, mas acabou punido
após apitar o duelá entre Vitória
e Fluminense, em Salvador.

" ,

SPORT CLUB GERMANIA - 2° CAPITULO
ASTROS E ESTRELAS

Brilharam defendendo as cores azuis e pretas do Germânia: Walter Carlos Hertel, Heinz Zahler, Willy Mahnke,
Heinz Mahnke, Rodolfo Francisco Hufenüssler, Dietrich Hufenüssler, Ary Fruet, Geraldo Doubrawa, Egon Dou
brawa, Raulino Neckel, Walter Weller, Gert Wilhelm, Felippe Frenzel, Singendong, Ernesto Bendhack, Eugênio
Silva, Ingo Patzsch, Afonso Kopmann, Ouiliano Sohon, Mário Mahfud e Willy Sonnenhohl. Às moças eram
ministradas aulas de ginástica olímpica e rítmica desportiva, dança e atletismo: Herta Gumz Frenzel, Marga
Sonnenhohl Boss, Ellen Andersen Hansen, Luci Harnack, Jalile Tobias, Yolanda Wilhelm, Adalzira Piazera,
Renate Burow, Gerda Rudolf e outras cuja memória perdeu-se no tempo.

FIM DE UMA ERA
- COMEÇA OUTRA
Com a participação do Brasil, na 2°
Guerra Mundial, o governo brasileiro
proibiu a existência de clubes com o

nome de países ou alusão à lembrança
de algum deles. Então por força de Lei,
em 1939, o SC Germânia fundiu-se ao

Baependi, garantindo assim a contlnul
dade dos seus costumes e tradições em
nossa região. Surgiu então uma nova

geração de atletas nas modalidades
de ginástica, bolão, tiro, voleibol, bas
quete, atletismo, natação, judô, tênis e

futebol. O esporte jaraguaense nasceu
e se proliferou cem a disciplina, inte
ligência e determinação, tão presentes
na cultura alemã. Honremos, pois, o le
gado cultural e filosófico, aqui implan
tados por estes bravos que fundiram os

alicerces do nossa Jaraguá.

PERFIL
Homenageand.o a todos, estes homens e mulheres, adolescentes e crianças, que com

determinação e disciplina alicerçaram a Jaraguá de hoje, destacamos:
,;

WAlTER CARLOS HERTEl- O herói, combatente da Força Expedicionária Brasileira na
2° Guerra Mundial, foi também o grande astro do time de punhobol do Germânia.
Lépido e cerebral jogava e antevia a jogada futura, estrategicamente armava contra
ataques fulminantes. Foi protagonista de grandes vitórias do seu time.

WALTER CARLOS WEllER - O primeiro grande campeão da modalidade de atletismo da
nossa Jaraguá. Jamais foi derrotado nas provas de arremesso do peso e do disco. Os
seus contemporâneos comparavam·no ao mítico "Discóbolo de Mirror", a escultura
grega que imortalizou o atletismo.

RAULINO NECKEL - Ginasta.esplêndido. Criativo, arrojado, acrobático e criativo. Ouan
do de apresentações tanto ao ar livre quanto em recinto fechado, drrancava aplausos
até mesmo do mais céptico espectador. Excelente no solo, espetacular na barra fixa,
preciso no salto sobre o cavalo, ágil nas.paralelas e simplesmente mágico nas nr

golas. Na opinião do senhor Amadeus Mahfud, testemunha ocular das façanhas do
atleta, Raulino teria sido o melhor ginasta jaraguaense de todos os tempos.
HERTA GUMZ FRENZEL- Determinada e autoconfiante, sua especialidade era o salto sobre
o cavalo, hoje mesa. Aliava elegância e técnica, com a leveza de uma bailarina e, a co

ragem de uma grande guerreira. Executava os exercícios de dificuldade nível quatro com

grande precisão. Foi imbatível no seu tempo.

� Existe sempre um recorde o ser batido,
um caminho inexplorado em algum lugar

do mundo. E quando não houver mais sonhos,
haverá as lembranças, e a imaginação para

fabricar outros sonhos. S)S)(AMADEUS MAHFUD)

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Uma seleção do que há de melhor

para comprar nesta semana

MEGA TRANZE O PÉ CALCADOS E ESPORTES
AV Marechal Deodoro Da Fonseca, 159

3372-0057
<' Av. Getúlio Vargas, 670 - Corupá

3375-2750

CIA DA LUA
Loja de Pijamas
Av. Mal Deodoro da Fonseca, ·1188
Sala 203 - Marcatto Center
3275-4349

Pijamas com detalhes de
babados, rendas e fitas revelam
que ainda existe delicadeza
escondida na mulher moderna.

o som harmonioso
e ritmado dos tamancos
de madeira coloridos
com combinação para
todos os estilos.

Para completar o visual, uma dica é
combinar esse estilo com tamancos coloridos com corda em couro.

SOL DE CETIM BOUTIQUE
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 136
Sala 5E - (Galeria Bazar Jaraguá) 3275-4284
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Por
RicArdo
DA NieL Treis

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

vem

Galera da Caravana da Solidariedade, que nas últimas noites desta semana

reunia-se em ponto estratégico para ir, de bairro em bairro e de casa em casa

coletando alimentos e doações para entregar diretamente na Arena. Foi
programada ação semelhante para Guaramirim neste sábado. Interessados em

colaborar podem se encontrar com a turma às 13h no pátio do Posto Maiochi,
onde os bairros da cidade serão distribuídos entre os presentes para busca de
donativos. Parabéns pessoal!

Momento social jóinha com Alexandre
Schmidt, the king of blues

Mandando um olá para Bruna
Rebello, também presença no London
Pub

CASARÃO 2.0
A totalmente imprevista mudança de local de realização da Festa do Casarão e o

reconhecimento dos promoters do evento às pessoas que não puderam comparecertraz
a nova para a agenda: senão este ano, no mais tardar até o final de janeiro de 2009 irá
ocorrer nova versão da festa, onde o ingresso do evento do dia 22 será válido para
entrada. Fica a recomendação: guardem os bilhetese esperem as novas.

ONDE, QUANDO E QUANTO PRA VER RADIOHEAD
Enfim divulgada a primeira relação de locais e datas dos shows da banda no país: 20 de
março na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e 22 de março na Chácara do Jockey, em
São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos em 5 de dezembro nas bilheterias do
Pacaembu (SP) e do Maracanãzinho (RJ) e no site Ingresso.com (que o fará
pontualmente às Oh do dia 5). Valores? 200 reais a inteira e 100 reais a meia, tanto. no
Rio (pista e arquibancada) quanto em SP (só pista).

ERRO 403
E não deu outra. Não podendo deixar de abordar alguns
aspectos da situação da cidade, já no sábado começamos
modestºmente uma rotina de atualizações no blog sobre a

cheia. Nôtícias da PM, bombeiros, defesa civil e a

publicação de fotos e vídeos marcaram o início das
tarefas. Não demorou muito para o aspecto do
colaboração prevalecer, e o poracaso.com tornou-se uma

central �e coleta e transmissão de informações on-line
dos acontecimentos em Jaraguá. Só na segundo-feira
contabilizamos 15.000 acessos em menos de três horas,
mais duas centenas de emails recebidos com dados
importantes e uma outra dezena de boatos histéricos
averigugdos e esclarecidos. ícone

.....
maior de

reconhecimento, o portal Terra e também o'Observatório
do Imprensa fizeram referência ao trabalho decorrido,
que devido à enorme demando de acessos infelizmente
terminou por derrubar nosso servidor de hospedagem -

que é da LocaWeb, uma das maiores do país no segmento.
Agradecemos aos leitores que uniram-se e ajudaram na

transferência de informações preciosas para todos; como
do início dos trabalhos de coleta e pontos de doações,
assim como os da condição do trânsito e pontos de
segurança na cidade. A tragédia uniu um grande público
também .on-line, e fez-nos perceber como nosso trabalho,
feito sempre de maneiro tão despretensiQso, pôde
colaborar nesse caos. Sempre que precisarem, contem
conosco. Um grande abraço, que tudo dê certo de agora
emdiante.

Ester Zen aparecendo na balada do London Pub, com a

marca de quem foi passar as férias em terras um pouco
mais ensolaradas que esta

e

MAX

fA!XAS DESTA SEMANA:
Albert Hammond, 1{)1 I
lemon Jelly, Only Time I
Vince Guomldi Trio, My
Uttle Drum I Bush,
Letting The Cables Sleep I
Washington, Clemenl!ne 3371-0202

NOVIDADE NA TElA
Anunciada o volta de um canal dedicado aos desenhos
animados de antigamente. Quem acompanhava o

Boomerang e decepcionou-se com os rumos que o canal
tomou, poderá acompanhar a partir de l°de dezembro o

Tooncast, estréia do grade que virá com 24 horas de
animação e sem intervalos comerciais exibindo Pernalonga,
Flintstones, He-Man, Manda-Chuva, Jetsons, Popeye entre
outros. Exija de suo operadora!

EM BLUMENAU
Allesblau.net é o endereço para quem quiser acompanhar a

situação na cidade vizinha sob todos aspectos. Necessidades de
doações, vídeos, fotos, pedidos de ajuda, pontos em perigo e a

reconstrução da cidade são informações publicadas o cada
minuto no blog, um coletivo exemplar que conta com mais de
cinco autores.

O MELHOR É O SER HUMANO
E o que dizer dos comerciantes que, conforme denunciado no

site acima, estão cobrando R$ 25,00 o kg da come moída ou R$
10,00 o kg do pão francês em Blumenau? Totalmente o avesso

da solidariedade que, graças, é generalizada.

E EM ITAJAí
E diarinhonachuva.blogspot.cpm é o endereço para conferir a
situação em Itajaí via a redação do famoso jornal Diarinho.

FLORA STYLE
Vale reforçar que a festa foi realmente adiada, e não cancelada
com muitos pensam. Nando Raboch e Eduardo Fogaça
recemendemque, quem comprou, guarde seu ingresso para curtir
a festa agora agendado para dia 05 de dezembro, sexta-feira, que Alex de Oliveira, muito bem acompanhado na Moinho
irá ecentecerccm o mesmo line-up e no mesmo endereço. Disco
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REFLEXAO
A coluna de quarto-feira não foi publicado porque eu estava com um grupo de voluntários do Unerj no coleto dos donativos
e também auxiliando os atividades no Arena Jaraguá. Participar desse momento foi 00 mesmo tempo muito triste pelos
acontecimentos, mos também gratificante por se juntar o tontos pessoas de boa vontade poro auxiliar os mais necessita
dos. Mais uma vez, o cidade mobilizou-se e foi além de ajudar nosso região, também estamos ajudando outras comunida
des do Estado. O momento indica que o melhor o fazer é refletir sobre tudo o que ocorreu na região e no Estado. Acredito
que não é hora de tentar achar culpados, pois as pessoas estão no calor dos emoções e o prudência é que neste tipo de
situação devemos ser os moisrocionais possíveis, poro assim detector as verdadeiros origens dos problemas e propor as
devidas soluções. Então o ideal é se solidarizar com todos os atingidos e ajudá-los da melhor formo possível, para após
passar todo o tumulto, trabalharmos eficazmente poro isto tudo não mais ocorrer.

BREITHAUPT 82 ANOS
No dia 9 de dezembro, o Grupo Breithaupt comemoro 82 de
anos de fundação. Tudo iniciou em 1926 pelos os irmãos Ar
thur e Wolter Breithaupt com um "Secos e Molhados", poro
no decorrer dos anos com o arrojo dos seus empreendedores
e descendentes, criarem um dos maiores grupos comerciais
de Santa Catarina. A gama de produto ampliou-se, novos lo
jas foram abertos, culminando com o instalação do Shopping
Breithaupt que revolucionou o comércio jaraguaense.

EMPRETEC
A Apevi em parceria com o Sebrae lanço mais uma edição
do já famoso curso Empretec poro janeiro de 2009. As ins
crições já estão abertos. Mais informações no telefone:
47 3275-7024 com Vivian email: eventos@opevLcom.br
ou Sebrae: 47 3371-7843 com Marco Antonio ou muraro@
sC.sebroe.com.br.

INDICADORES

PLENÁRIA ACIJS E APEVI
Na próxima segunda-feira quatro importantes assuntos serão discutidos.
O grupo Estruturo apresenta o empresa e recebe os associados em coque
tel. Será apresentado o resultado de uma pesquisa sobre o consumidor
da, região por Greice luiza lopes Fleck, pedagogo e Mestre em educação,
da Faculdade Senac. O projeto de lei do Código Ambiental do Estado
pelo Advogado leonardo Papp e também mais uma apresentação do Ouro
de Cosa, dos atividades dos núcleos setoriais.

'

AMVALI
A Associação dos Municípios do Vale do Itopocu - Amvali promove a

103° Assembléia Geral com os prefeitos e presidentes de cê
meres municipais, dia 9 de dezembro, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. A programação da ordem do dia será:
Aprovação da Resolução 02/2008; Apreciação do parecer do
Conselho Fiscal; 'Explanações sobre a enchente de novembro
de 2008; Apresentação do relatório de atividades da Direto
ria 2008; lançamento de publicação do Colegiado de Procu
radores e Assessores Jurídicos; Palavra livre para assuntos

municipalistas.

CÂMBIO
_______---11 íNDICE VARIAÇÃO

I IBOVESPA" -0,70%

REFLEXOS DO CAOS

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,277 2,279 0,13%
2,960 2,966 4,12%

,INADIMPLÊNCIA TEM
ALTA,EM OUTUBRO
O índice/de inadimplência dus empresas brusileiras cumen
tou 7,5% em outubro, ante o mês anterio� de acordo com o
Indicador Serasa de Inadimplência Pessoa Jurídica, divulga
do nesta semana. Já no acumulado dos dez primeiros meses,
houve uma ligeiro queda de 0,3%, na comparação com igual
período do ano passq�?,.%e no confro�!º;.\elltré outubro
2008 com o mesmo mêide 2007, a taxa aumentou 9,2%.

eta rre k@terra.com.br

Turismo catarinense perde R$120
•

ml
Estimativa da Secretaria era de movimentar R$ 928 milhões ou mais.'
SÃO PAULO

O setor de turismo também
foi atingido pela tragédia no Es
tado de Santa Catarina. A Santur
(SantaCatarinaTurismo), empre
sa ligada à Secretaria do Turismo
do Estado, estima que os prejuí
zos no setor sejam de R$ 120 mi
lhões emmenos de uma semana.
Segundo o presidente da Santur,
Valdir Walendowsky, as chuvas
esvaziaram cerca de 50% da rede
hoteleira. "E isso é só o :início da
cadeia, porque aí sofre também o

comércio", disse.
A estimativa de Walendo

wsky é baseada na movimenta

ção em reais no mesmo período
do ano passado: R$ 928 milhões.
"Esperávamos a mesma quantia

ou mais para esse ano, mas tive
mos uma semana praticamente
perdida. Os valores estão bem
abaixo de novembro de 2007."
O presidente da Santur diz que
a situação deve melhorar a par
tir da próxima semana, quando
grande parte das estradas estarão
desobstruídas.

Mas a Santur diz que a tem

porada de verão não será preju
dicada. Segundo Walendowsky,
as praias e os aeroportos não fo
ram atingidos, o que possibilita
a chegada de turistas. O gover
nador Luiz Henrique da Silvei
ra declarou que os investimen
tos do governo federal ajudarão
a recuperar a infra-estrutura do
turismo a tempo. Temporada de férias de verão não será prejudicada, pois turistas terão acesso às praias, acredita Santur
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Crianças brasileiras mais obesas
Pesquisa aponta que de 20% a 40% dos pequenos apresentam sobrepeso

Uma alimentação pobre em

nutrientes e rica em carboidra
tos e gordura. Essa foi a fórmula
para que o Brasil passasse, em
poucos anos, de um país de
crianças desnutridas para um

país de crianças obesas e se

dentárias. Essa é a conclusão
dos levantameritos regionais
sobre os fatores de risco que
levam, cada vez mais cedo, os
brasileiros a desenvolver do
enças coronarianas.

Entre os fatores de risco es

tão a obesidade, o sedentaris
mo, a pressão alta, a alteração
das taxas de colesterol e trigli
cérides. Isso vem dos fast foods,
da vida na frente da televisão
ou do computador, ou seja, da
não orientação adequada das
crianças, destacou a presidente
da Sociedade Brasileira de Car
diologia Pediátrica e diretora do

Departamento de Cardiologia
Pediátrica do Hospital do Cora
ção de São Paulo, Ieda Jatene.

Os levantamentos atuais
sobre os fatores de risco em

criança foram feitos em seis

pontos isolados: Salvador,
Santos, Rio de Janeiro Flo
rianópolis, Bento Gonçalves
e Porto Alegre. A pesquisa
apontou que de 20% a 40%
das crianças desses municí
pios apresentam sobrepeso e

10% são consideradas obesas.
De acordo com padrões in

ternacionais, a criança ou ado
lescente com sobrepeso apre
senta um peso' 75% maior do
que o padrão esperado para a

idade. Já uma criança obesa
apresenta um peso 90% acima
do esperado.

AGÊNCIA ESTADO Mó alimentaçõo e o consumo exagerado de fast foods influenciam os índices elevados de peso

,

Pelo menos 1 04 mortos n·a IndiaExpectativa de vida brasileira
vai aumentar para 81,29 anos

A expectativa de vida do
brasileiro, em 2050, será de
81,29 anos, segundo estudo
divulgado pelo IBGE (Insti
tuto Brasileiro de Geografia e

Estatística). O índice está no

nível de países como Islândia
(81,80), Hong Kong, China
(82,20) e Japão (82,60), que es

tão entre os maiores do mun

do. Em 2008, a expectativa de
vida dos brasileiros ficou em

76,6 anos para mulheres e 69
anos para homens.

O estudo "Uma abordagem
demográfica para estimar o pa
drão histórico e os níveis de su-

o grupo Deccan Mujaheddin assumiu a responsabilidade pelos ataques
benumeração de pessoas nos

censos demográficos e contagens
da população" aponta ainda que,
em 2050, para cada 100 crianças
de O a 14 anos existirão 172,7
idosos. Atualmente, esse índice
é de 24,7 idosos para cada grupo
100 crianças de O a 14 anos.

O número de mulheres em

relação aos homens também
será maior. Em 2050, o estudo
prevê sete milhões de mulhe
res a mais. O número repre
senta mais do que o dobro do
registrado em 2008, quando o

excedente de mulheres ficou
em 3,4 milhões.

íNDIA
Os ataques aMumbai, capi

tal financeira da Índia coorde
nados por terroristas armados
com fuzis e granadas deixaram
pelo menos 104 mortos, segun
do a direção geral da polícia
local. Houve ataques coordena
dos contra hotéis de luxo, um
restaurante, três hospitais e um

terminal ferroviário, que deixa
ram mais de 300 feridos.

Além disso, os responsá
veis pela investida também fi
zeram estrangeiros reféns, nos
luxuosos hotéis Taj Mahal e

Trident, segundo A.N. Roy, um
alto funcionário da polícia de
Mumbai, capital do Estado de
Maharashtra. A polícia indiana
divulgou ontem que o cerco ao

hotel Taj Mahal já terminou e os

reféns foram libertados.
Segundo as autoridades, pelo

menos seismilicianos forammor

tos desde o início dos ataques.
Ontem, alguma partes da cidade
seguiam sob estado de sítio, en
quanto a polícia e os agressores
trocavam disparos nos hotéis. O

'5. governo estadual ordenou que as

g escolas não funcionem.
=> •

2:
o

�
_

E.1J1 2050, para cada 100 de'O a 14 anos crianças existirõo 172,7 idosos AGÊNCIA ESTADO

..

Um guarda de segurança próximo ao hotel Taj Mahal, havia reféns estrangeiros

�"

Autoria ;�os ataques
A agência Press Trust of Indio di

vulgou que o grupo Deccan Mujahe
ddin, pouco conhecido, assumiu a

responsabilidade. pelos ataques, em
e-mails enviados a vórios meios de co
munícoçõo. As autoridades afirmaram

que a polícia matou quatro suspeitos
que tentavam escapar em automóveis
e outros dois no TajMahal. O ministro
do Interior do Estado. R. R. Patil, afir
mou que outros nove pessoas foram
presos,. mas nõo quis dar detalhes;
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NOVOS ITENS DE SÉRIE

·PDra.� na car doWIlc:ulo
-Aius1v manual do alfvra do banco
do motorista
• \ftdros wtrdos
• fMobilttadoreletrónioo

Fox 1.0 4 porias 2009
Preço a pwlir de

R$32.290,
NOVOS ITENS DE SÊRI!":

·�tlidráulic:a
• Roda � aço lS"
,"""""""
.�
doWdrotf'alciro
• Novo motor VIiT

Fa>: 1.0 VHi (5z11r4}. 4 porias. Total Flt:x. MY 0lW9. edição 2, com preço promockmal it vista a p!!rtir de R$ 32 290.00 ou financ.indo com enlrnda de R$ '8,145.00 {5Q%i -+-24 p-reslaçOes mensele de R$ 822:.47. Taxa ce Juros de O,it9% a.rn. e 12:.55% an ..

Tot.;1 ela operecêc R$ 35.884.33 eEl' maximo sera este opera9í:o t.le 22,00% a.a. Estoque Fó>: 1.0. IOF e Te fnctusos oa operaç<io e no CET para todas as modillldud!ls de linandamtm!o, qUI! cstiín su}eilas à ilptOVaçi\o de cadaMró pelo
. Banco Voikswapen. Olertas válidas para veicules eéeecs, de tor SÓlida. sem opckmsis. Garantia da fébnca :1 anos. sem limite tie- qUilornewQem pata defeitos. de rab�caçào e montagem em comconenres mtemca de motor e transmíssão (e)(celc Kombl,
t;milsds 3 ao mIl km). A ccnceeeêc de qualquer peroetrllJal de desconto elimina ce crlodes orerecdos oeste eounclc. Valkiade 2911112008. -

www.autoeiIe.mm.br Grupo Auto Bite 40 anos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

A solidariedade está no nosso· sangue.

1;1·�·
;r/
�, .

s 0+

o catarinense é um povo solidário e participativo. Não é por acaso que construímos um grande Estado. União e cooperação estão em nossa

cultura, em nosso sangue. Vamos mostrar isso, mais uma vez. Vamos ajudar a salvar vidas, Seja um doador na semana do Dia Nacional do Doador de

Sangue - 25 de novembro. Mostre que você é solidário, Mostre que você é catarinense. Procure o Hemosc ou ínforme-se pelo www.hemosc.org.br.
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